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Predhovor k 13. ročníku Betonárskych dní

Betonárske dni 2020 sú v tomto roku rozšírené o post-kongresové kolokvium SNK fib po
5. Medzinárodnom kongrese fib v Melbourne 2018. Spojenie post-kongresového kolokvia
s Betonárskymi dňami sa osvedčilo už v roku 2014.
13. ročník BD takmer skončil v karanténe, iba optimizmus mladších členov katedry nás
presvedčil, že máme morálnu povinnosť pokračovať v tradícii a neporušiť kontinuitu BD
založených v roku 1994.
Vzhľadom na známe okolnosti sme museli prejsť na on-line formu konferencie. Takže
kontinuita sa síce neporušila, ale vôňa a chuť predošlých dvanástich ročníkov sa stratila.
Dva posledné ročníky BD v Austria Trend Hoteli nás rozmaznali príjemnou atmosférou,
vôňou kávy, dobrou stravou a elegantným prostredím. Odborné i osobné rozhovory
v kuloároch konferencie boli vítaným spestrením k prednáškam.
Napriek uvedenému a skrátenému rozsahu prednášok, verím, že sa podarí zachovať
informačný charakter Betonárskych dní a 13. ročník bude dobrým spojivom medzi
uplynulým 12. a nadchádzajúcim 14. ročníkom v roku 2022. Až polovica príspevkov
aktuálneho ročníka sa zaoberá diagnostikou existujúcich konštrukcií, zisťovaním ich
zvyškovej životnosti alebo ich sanáciou. To určite nie je náhoda! Na Slovensku ale i v
Česku je veľké množstvo budov i mostov, ktorých vek sa blíži, alebo prekračuje ich
plánovanú životnosť. Na Slovensku je väčšina betónových mostov staršia ako 50 rokov.
Táto skutočnosť sa prejavuje aj na ich stavebno-technickom stave, ovplyvnenom najmä tým,
že na údržbu a opravy nebolo nikdy vyčlenených dostatok finančných prostriedkov. Opravy
neboli vždy urobené vhodným spôsobom, materiálom alebo v požadovanej kvalite.
V posledných rokoch sa množia informácie hlavne o havarijnom stave mostov na cestách II.
a III. triedy, stali sa aj evergreenom večerného televízneho spravodajstva. Keby som trošku
prehnal, konkurujú informáciám o pandémii ☺. Snáď nadišiel čas, aby sa cementobetónové
vozovky presadili nielen v tuneloch, ale aj na mostoch. Sú trvanlivejšie a nevyžadujú časté
opravy, čo má pozitívny vplyv na trvanlivosť nosnej konštrukcie, redukciu dopravných
obmedzení a tým zvýšenie plynulosti cestnej premávky.
Na záver by som rád poďakoval všetkým prednášajúcim, autorom príspevkov, zvlášť
oceňujem silnú podporu kolegov z Česka, ale aj spolupracovníkom z katedry, vďaka ktorým
sa podarilo 13. ročník BD zorganizovať.
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STANICA NIVY A NIVY TOWER
Peter Rozložník1 – Peter Macháč2 - Oldřich Skyba3
ABSTRAKT
Skladba objektov novej Stanice Nivy a administratívnej výškovej budovy Nivy Tower. Popis
a koncepcia ich nosnej konštrukcie, parametre statického návrhu a jeho metodika.

1

POPIS OBJEKTOV A ICH NOSNEJ KONŠTRUKCIE

Objekt stanice má dve podzemné podlažia, nadzemná časť je rôzne výškovo členená od
štyroch do šesť podlaží. Najnižšie podzemné podlažie je určené pre parkovanie osobných
áut. Autobusová stanica sa nachádza v prvom podzemnom podlaží a jej svetlá výška je 7,5
m. Nadzemnú časť projektu tvoria obchodné prevádzky, pričom tretie nadzemné podlažie je
venované gastronomickým prevádzkam a tržnici. Aktívna zelená strecha s relaxačnými a
športovými zónami je s týmto podlažím prepojená vonkajším átriom.

Obr. 1 Vizualizácia projektu a pohľad na stavenisko
1

2

3

Ing. PhD., HB Reavis Group s.r.o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 30 30 30, e-mail:
peter.rozloznik@hbreavis.com
Ing., HB Reavis Group s.r.o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 30 30 30, e-mail:
peter.machac@hbreavis.com
Ing., Infosprojekt s.r.o., Bajzova 13, 821 08 Bratislava, e-mail: oskyba@infosprojekt.sk
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Vzhľadom na veľké priestorové nároky prejazdových profilov autobusov majú modulové
osi objektu rozmery 16,2 m x 11,3 m, resp. 8,1 m x 11,3 m v miestach mimo pojazdu
autobusov. Časť objektu mimo stanice má klasický modul 8,1 m x 8,1 m. Nosná konštrukcia
v časti, kde sa nachádza autobusová stanica je v stropoch nad ňou riešená systémom
dodatočne predpätých nosníkov a dosiek, ostatná časť objektu mimo stanice s modulmi 8,1
m v oboch smeroch je riešená klasickou železobetónovou konštrukciou lokálne doplnenou o
dodatočné predpätie. Samostatný technický celok v návrhu statiky tvorí konštrukcia strechy,
ktorá bude z prevažnej časti zhotovená z ocele, resp. spriahnutej oceľobetónovej trapézovej
dosky a svetlíkov. Priestor tržnice v 3.NP, rovnako ako viacero pasáží a strojovní sú
prekryté veľkorozponovou priehradovou konštrukciou a systémom ohybovo tuhých rámov
uložených na rôznych dilatačných celkoch, ktorých pohyb je v potrebných smeroch
umožnený pomocou ložísk (Obr. 2). Celková tonáž nosných oceľových konštrukcií je cca
4500 ton. Založenie objektu je plošné v kombinácii s pilótami, prevažne ťahovými, čo
vychádza z pomerne malého celkového priťaženia proti vztlaku podzemnej vody od hornej
stavby vo finálnom štádiu. Koncepčným architektom Stanice Nivy je britský ateliér Benoy a
lokálnym generálnym projektantom je architektonická kancelária Siebert + Talaš. Projekt
statiky ŽB konštrukcií zabezpečuje tím kancelárií zložený z PK ISA, Strucon a Skeleting a
za ich nezávislý audit sú zodpovedné kancelárie Polívka, Hormann & Partners a
Infosprojekt. Projekt statiky hlavných oceľových konštrukcií zastrešujú dodávateľské firmy
Ingsteel a Ruukki v spolupráci s projekčnou kanceláriou Hescon, ich audítorom je projekčná
kancelária Distler Engineering.

Obr. 2 Pohľad z pasáže na hlavný svetlík
Administratívna výšková budova Nivy Tower má výšku 125 m. Skelet z monolitického
železobetónu tvoria stužujúce jadro, obvodové stĺpy a bezprievlakové stropné dosky s
hlavicami a obvodovými nosníkmi. Objekt je založený na 2,3 m hrubej základovej doske v

12

kombinácii so stĺpmi tryskovej injektáže maximálnej hĺbky 18 m. Budova je od objektu
stanice po celom svojom obvode oddilatovaná až po úroveň základovej škáry. Statika
výškovej budovy je riešená kanceláriou Infosprojekt, audítorom je projekčná kancelária
Polívka, Hormann & Partners.

2

STATICKÝ NÁVRH OBJEKTU STANICA NIVY

Ako už bolo spomenuté v úvode, koncepcia statického návrhu objektu Stanica Nivy bola
založená na jeho rozdelení na viacero dilatačných celkov, ktoré boli projektantmi
navrhované a posudzované oddelene. Tieto dilatačné celky však ležia na jednej veľkej
nedilatovanej základovej doske hrúbky 70 cm s priehlbňami rôznej hrúbky pod stĺpmi.
Realizovaná je pomocou technológie bielej vane z triedy betónu C30/37. Dilatované nie sú
ani obvodové suterénne steny. Dilatačné styky v úrovniach stropov sú ukončené 2 až 3 m
pred obvodovou stenou. Nedilatovaná časť dosky je masívne vystužená a má za úlohu
zachytávať ťahové účinky na rozhraní dilatačných celkov pri účinkoch od horizontálneho
zaťaženia. Dilatačné medzery sú vzhľadom na veľkosti posunov a požiarnu ochranu riešené
ozubom.
Stropná konštrukcia v úrovni 1.PP po ktorej jazdia autobusy je železobetónová hrúbky 35
cm s hlavicami celkovej hrúbky 60 cm. Uvažované úžitkové zaťaženie tejto dosky je
navrhnuté na účinky pojazdu autobusov a zásobovania a jej povrch je proti dlhodobému
mechanickému namáhaniu chránený vrstvou epoxidu vystuženou vsypom karbidu kremíka.
Hrúbka dodatočne predpätých stropných dosiek je 25 cm, raster siete predpínacích lán je v
oboch smeroch 2 m (Obr. 3).

Obr. 3 Tvar dodatočne predpätej konštrukcie nad autobusovou stanicou
Nosníky v smere rozpätí 16,2 m majú výšku 75 cm a šírku 2 m, nosníky v opačnom smere
majú rozpätie 11,3 m, výšku 60 cm a šírku 1,5 m. Dodatočné predpätie stropných dosiek aj
nosníkov je navrhnuté z plochých 5-lanových káblov so súdržnosťou. Trieda betónu dosiek,
nosníkov a stužujúcich stien je C35/45, stĺpov C45/55. Predpínacia oceľ je triedy
St1660/1860. Ostatná časť objektu mimo autobusovej stanice s modulmi 8,1m x 8,1 m je
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riešená železobetónovou konštrukciou s bezprievlakovými stropnými doskami hrúbky 24
cm s hlavicami celkovej hrúbky 49 cm, v miestach s väčšími namáhaniami boli stropy
lokálne doplnené o systém dodatočného predpätia v kombinácii so 75 cm alebo 100 cm
hrubými nosníkmi, resp. doskovými pásmi. Dodatočné predpínanie sa realizovalo v
miestach tzv. predpínacích pásov, ktorých výsledné polohy museli rešpektovať veľkosti
pracovných záberov, polohy dilatácií jednotlivých dielčích objektov a taktiež zmrašťovacie
pásy stropných konštrukcií, ktoré zostávali nezabetónované po dobu cca dvoch až troch
mesiacov.
Najväčšiu výzvu pri návrhu globálnej statiky však predstavovali priestorové nároky
architektov. Stužujúcu funkciu na prenos účinkov od horizontálnych síl v prevažnej miere
zabezpečujú sústavy priestorových rámov pozostávajúcich zo silno vystužených stĺpov a
predpätých nosníkov v kombinácii so stužujúcimi jadrami a šmykovými stenami. V časti
objektu mimo nástupíšť sú to lokálne obojsmerné stužujúce rámy na dĺžku jedného modulu
s masívnymi stĺpmi a nosníkmi. Lokálne sa v objekte nachádzajú aj transferové nosníky,
ktorých konštrukčná výška presahuje 2 m a sú na ne uložené stĺpy vyšších podlaží. Ich
predpätie je navrhnuté zo symetrických 19-lanových káblov so súdržnosťou v dvoch
výškových úrovniach (Obr. 4).

Obr. 4 Tvar a prierez dodatočne predpätého transferového nosníka

3

STATICKÝ NÁVRH OBJEKTU NIVY TOWER

Administratívna budova Nivy Tower, je monolitická železobetónová konštrukcia
pôdorysných rozmerov 53 m x 26 m s troma podzemnými a 32 nadzemnými podlažiami,
centrálnym železobetónovým jadrom a železobetónovými stĺpmi v základnom rastri 8,1 m x
8,1 m. Je založená na samostatnej základovej železobetónovej doske oddelenej od ostatných
objektov dilatáciou.
Pre návrh zakladania boli zadefinované rozhodujúce geologické profily, kde kvartérne
štrkové vrstvy boli hodnotené ako stredne uľahnuté v intervale modulov deformácie Edef =
55 až 147 MPa, s kyprými polohami s modulmi Edef = 22 až 49 MPa. Hlbšie neogénne
sedimenty tvorené pieskom s prímesou jemnozrnnej zeminy až ílom piesčitým, tuhej až
pevnej konzistencie boli dynamickými penetračnými sondami vyhodnotené ako stredne
uľahnuté s Edef = 23 až 29 MPa. Voľná hladina podzemnej vody bola prieskumom zistená v
hĺbke 5,6 až 6,1 m pod terénom, (približne 131,0 m n.m.).
Laboratórnymi skúškami boli neogénne polohy hodnotené ako zeminy s prevládajúcou
pevnou konzistenciou. Podľa laboratórneho vyhodnotenia neogénnych zemín bolo
uvažované s priemernou hodnotou Eoed = 37 MPa. Pre návrh založenia a výpočet sadania
objektu boli rozhodujúce výpočtové deformačné moduly neogénneho podložia, ktoré boli
stanovené prof. Ing. Peter Turčekom, PhD. (SvF STU) pre jednotlivé hĺbkové úrovne
14

podložia, a to pre fázu odľahčenia (výkop stavebnej jamy), spätného priťaženia ako aj pre
fázu následného ďalšieho priťaženia stavbou.

Obr. 5 Rozmiestnenie prvkov hĺbkového založenia
Návrh založenia objektu, z dôvodu nízkych deformačných hodnôt neogénneho podložia,
spočíva vo vylepšení podložia stĺpmi tryskovej injektáže, tzv. Soilcretu, na ktoré je uložená
monolitická základová doska (Obr. 5). Zakladanie na celoplošne vylepšenom podloží pod
výškovou budovou v plne miere zabezpečuje prenos zaťažení od výškovej budovy do
podložia. Priemery injektovaných Soilcrete stĺpov sú 2 m, ich dĺžky sú 9 m až 18 m a ich
rozmiestenie bolo navrhnuté v závislosti od návrhového zvislého zaťaženia v základovej
škáre pri splnení limitných hodnôt pre sadanie budovy. Technológia tryskovej injektáže
pozostáva z premiešania a preinjektovania zeminy s cementovou suspenziou pri ktorej
vznikne teleso tryskovej injektáže, tzv. „zemino-betón“, ktoré po vytvrdnutí dosiahne
predpísané pevnosti v tlaku a tak spoľahlivo prenesie zaťaženia od budovy do podložia. Z
dôvodu výskytu zavodnených piesčitých polôh s napätou hladinou spodnej vody v neogéne
ako aj z dôvodu realizácie „tryskaných pilót“ vo vnútri utesnenej stavebnej jamy s
prevádzkou odvodňovacieho systému bolo potrebné realizovať stĺpy tryskovej injektáže z
pracovnej plošiny nad hladinou podzemnej vody. Pracovná úroveň pre vŕtanie pilót bola cca
1,0 m nad bežnou hladinou podzemnej vody. Soilcrete pilóty boli realizované s presahom
približne 0,5 m nad projektovanú úroveň základovej škáry a po realizovaní výkopov
následne frézované do úrovne spodnej hrany základovej dosky.
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Dilatačné škáry oddeľujúce výškový objekt od stanice sú opatrené po výške dvomi
tesniacimi pásmi SIKA FM 500 s požadovanými parametrami z hľadiska vodotesnosti a
vzájomných posunov jednotlivých dilatačných celkov. Osadené boli cca v tretinách výšky
základovej dosky hr. 2300 mm, pričom horný pás bol v prvej fáze zabetónovaný iba do
základovej dosky pod výškovým objektom. Druhá polovica horného dilatačného pásu bola
dobetónovaná až po realizovaní hrubej stavby výškového objektu, kedy už prebehla časť
zvislých deformácií dilatovaných objektov a bola tak eliminovaná miera nerovnomerného
sadania medzi objektami a stupeň zaťaženia horného pásu (Obr. 6).

Obr. 6 Detail dilatácie s dvojitým tesnením proti tlaku podzemnej vody
Navrhovaný objekt je stavba náročná, založená v zložitých základových pomeroch (vysoká
hladina podzemnej vody), preto bola zaradená do 3. geotechnickej kategórie a podľa STN
EN 1998-1 do triedy významnosti III. Monitorovanie sadania stavby bolo stanovené v
zmysle normy STN EN 1997-1, ktorá predpisuje pre stavby s náročným geotechnickým
správaním tzv. pozorovaciu metódu pre sledovanie sadania a pre účely prehodnocovania
návrhu stavby počas výstavby.
Na základe konzultácií s Ing. Dobrovolským (KELLER špeciálne zakladanie, spol. s.r.o.,
zhotoviteľ hĺbkového zakladania) a prof. Ing. Turčekom, PhD. bol stanovený nasledovný
optimálny rozsah monitoringu a polohy meracích zariadení:
- 6 ks deformometrov, z toho 1 ks v nižšej časti,
- 4 ks tlakových snímačov osadených v blízkosti deformometrov,
- 1 ks silový snímač v ťahovej pilóte – nižšia časť.
V súčasnosti prebieha 8. etapa meraní sadania, pričom v jednotlivých etapách sú priebežne
vyhodnocované prírastky sadania, celkové sadanie, natáčanie objektu (nerovnomerné
sadanie), predpokladaný vývoj sadania a jeho porovnanie s výsledkami z globálneho
výpočtového modelu. Predpokladaný čas konsolidácie podložia je cca 29 mesiacov, to
znamená, že by mala byť ukončená do konca roku 2020.
Pre návrh budovy bol vytvorený priestorový model nosnej konštrukcie. Jednotlivé nosné
prvky boli navrhnuté a posúdené pri zohľadnení dvoch rozdielnych okrajových podmienok,
a to podopretia priestorového modelu nosnej konštrukcie na tuhom a alternatívne na
interakčne pružnom „Soilin“ podloží charakterizovanom deformačnými parametrami podľa
výsledkov inžiniersko-geologického prieskumu a laboratórnych skúšok v zmysle platných
noriem a predpisov.
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V statickej analýze, ktorá spoločne rieši zaťaženie a sadanie základovej dosky vrátane
interakcie s hornou stavbou, bolo tiež zohľadnené vylepšenie únosnosti podložia v mieste
stĺpov tryskovej injektáže a odľahčenie základovej škáry o hmotnosť vykopanej zeminy.
Modely boli zaťažené všetkými zaťažovacími stavmi, z ktorých boli vygenerované
najnepriaznivejšie kombinácie pre dosiahnutie extrémnych výpočtových vnútorných síl a
deformácií nosných konštrukcií.

Obr. 7 Schéma tvaru nosných konštrukcií typického podlažia
Výpočet bol spracovaný programom SCIA Engineer v zmysle platných STN EN. Vo
výpočte boli použité hodnoty súčiniteľov zaťažení zabezpečujúce hospodárnejší spôsob
návrhu konštrukcií podľa STN EN 1990 - výrazov 6.10a a 6.10b. Pri posudzovaní
jednotlivých nosných prvkov boli zo súboru kombinácií vybrané extrémne vnútorné sily, na
ktoré boli tieto prvky posúdené.

Obr. 8 Pohľad na stropnú dosku v typickom podlaží
Pri výpočte vnútorných síl a deformácií od seizmických účinkov bola tuhosť
železobetónových nosných prvkov stanovená so zohľadnením účinkov trhlín a to tak, že
pružná ohybová a šmyková odolnosť prvkov bola v súlade s odporúčaním STN EN 1998
redukovaná na polovicu zodpovedajúcej tuhosti prvkov bez trhlín. Vo výpočte bolo
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uvažované v zmysle IGP podložie kategórie C a objekt je z hľadiska jeho významnosti v
závislosti od dôsledkov jeho zrútenia zaradený do triedy významnosti III – významná
seizmická odolnosť.
Stropné dosky objektu sú realizované ako bezprievlakové (Obr. 7). V typickom podlaží je
hrúbka stropnej dosky 22 cm a nad jednotlivými stĺpmi sú navrhnuté lokálne zosilnenia
stropu celkovej hrúbky 35 cm, tzv. hlavice (Obr. 8). Pri návrhu boli stropné dosky
analyzované aj samostatne ako rovinné 2D prvky spolu so stĺpmi a stenami nad a pod
riešenou doskou, ktoré boli v mieste uloženia podopreté tuhými podperami.
.

Obr. 9 Výstuž stropnej dosky a obvodových stĺpov
Vzhľadom na to, že v skutočnosti pri výstavbe dochádza k postupnému zvyšovaniu
zaťaženia a k postupnému skracovaniu stĺpov pod realizovaným podlažím a tiež zároveň v
úrovni každého ďalšieho betónovaného podlažia sa toto skrátenie stĺpov nižších podlaží
eliminuje, boli stĺpy posúdené aj na maximálne návrhové sily získané zosumovaním síl v
stĺpoch po jednotlivých samostatných podlažiach (Obr. 9).
Budova Nivy Tower bola odovzdaná do užívania koncom roku 2019. Je súčasťou projektu
Stanica Nivy, ktorý sa onedlho stane srdcom zóny Nové Nivy. Svojou výškou a unikátnou
polohou je Nivy Tower ikonou nielen novej štvrte, ale celej Bratislavy. Otvorenie Stanice
Nivy je plánované na jeseň 2021.
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LUNDABRON - LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
Pavel Sliwka1 –Jiří Stráský2 – Pavel Kaláb3 – Petr Štefan4
ABSTRAKT
Článek popisuje filozofii návrhu, projekt a realizaci lávky pro pěší a cyklisty nesoucí název
„Lundabron“. Jedná se o visutou lávku ve městě Umeå v severní části Švédska, která byla
uvedena do provozu na konci roku 2019. Při výstavbě lávky byla využita velmi vysoká míra
prefabrikace. S rozpětím hlavního pole délky 180,0 m a proměnnou šířkou mostovky od 4,0 do
6,0 m se zároveň jedná o jednu z nejdelších visutých lávek na území Švédska.

1

ÚVOD

Tým SHP se od roku 2017 projekčně podílel na výstavbě lávky pro pěší a cyklisty ve městě
Umeå v severní části Švédska – viz obr. 1. Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. navázala
na dlouhodobou spolupráci s místními projekčními firmami a v rámci kontraktu „design &
build“ zpracovala realizační projekt visuté lávky přes řeku Ume.

Obr. 1 Situační mapa umístění lávky
Investorem byla místní samospráva města (Umeå Kommun), generálním dodavatelem místní
pobočka norské stavební společnosti Veidekke. Technickou kontrolu dokumentace provedla
místní pobočka projekční firmy WSP. Celý projekt navázal na dlouhodobou diskuzi a snahy
místní samosprávy o realizaci přemostění širokého toku v daném místě, jejichž počátky sahají až
do 18. století.;
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2

ZÁKLADNÍ POPIS MOSTU

Lávka Lundabron je zástupcem visutých konstrukcí, s rozpětím hlavního pole téměř 180 metrů.
Hlavní nosné části představují: mostovka ze železobetonových prefabrikovaných segmentů,
závěsy, hlavní a zadní nosná lana, ukloněné pylony z prefabrikovaných segmentů, ocelové
svařované kotevní bloky, plošné základy a pilotové založení s horninovými kotvami.
V rámci projektu byla provedena podrobná statická i dynamická analýza konstrukce tak, aby
byla zajištěna dostatečná odolnost vůči všem zatížením i komfort uživatelů lávky. Hlavní
parametry lávky jsou zobrazeny na obr. 2

Obr. 2 Schematické řezy – podélný a příčný

3

ZALOŽENÍ MOSTU

Lávka je založena kombinací plošného a pilotového zakládání. Plošně byly vzhledem k
příznivým geologickým podmínkám založeny pylony. Úroveň základové spáry se nachází cca
0,5 m pod úrovní běžné hladiny vody v řece Ume, z toho titulu jsou břehy opevněny tak, aby
nedocházelo k podemílání základů.
Ocelové kotevní bloky a jejich základové desky jsou založeny na vrtaných ocelových pilotách
typu SSAB RD z oceli S460. Sestavy RD pilot byly ukloněny v podobném duchu jako
horninové kotvy. Těmi jsou základy připnuty do skalního podloží. Celková délka kotev je 40
metrů, z toho délka kořene je 10 metrů. Napínání kotev probíhalo ve dvou etapách v průběhu
výstavby lávky, čímž se eliminoval nárůst síly od tíhy mostovky.

4

SPODNÍ STAVBA - PYLONY

Základní průřez pylonu je vymezen trojúhelníkem. Jeho šířka a tloušťka se mění postupně po
výšce pylonů. S vidinou snížení pracnosti na stavbě přistoupil zhotovitel ke změně technologie
výstavby pylonu z monolitické konstrukce na prefabrikovanou. Každý pylon se skládá z celkem
šesti prefabrikovaných segmentů z betonu C60/75. Během montáže pylonů byly tyto segmenty
připínány k již hotovým částem pomocí předpínacích tyčí průměrů 50 mm a 75 mm, a dále
1x7 mi lanným a 2x12-ti lannými kabely.
Mezi segmenty jsou spáry těsněny pomocí epoxidového tmelu. V procesu tuhnutí byly spáry
jištěny proti usmýknutí pomocí ocelových trnů a částečného předpětí spáry pomocí tyčí. Po
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realizaci pylonů bylo dosaženo polohové odchylky ve vrcholech pylonů do 10 mm v obou
rovinách úklonu. V posledních segmentech byly realizovány přípravy pro osazení spojovacích
boxů, které zároveň slouží jako kotevní bloky nosných lan. Příprava spočívala v zabetonování
svařenců, ke kterým byly po rektifikaci polohy přivařeny nosnými svary ocelové boxy.
Kotevní boxy ve vrcholech pylonů jsou geometricky složité svařované konstrukce, které přenáší
zatížení z nosných lan hlavního pole do lan vedlejších polí. Hlavními součástmi kotevních boxů
jsou roznášecí podkotevní „plechy“ tloušťky 270 mm, jedná se o obrobky z vývalků oceli třídy
S355 NL. Vzhledem k charakteru a komplexnosti kotevních boxů i jejich finální poloze v rámci
pylonů byly k ucelené výkresové dokumentaci poskytnuty výrobci i přesné 3D modely.
Schématické znázornění kotevních boxů je níže na obr. 3.

Obr. 3 Kotevní box – vlevo průhled 3D modelem, vpravo ve finální poloze

5

SPODNÍ STAVBA – KOTEVNÍ BLOKY

Kotevní bloky jsou svařované ocelové konstrukce, které přenášejí zatížení z nosných lan do
systému pilot a kotev. Nosná lana jsou zakotvena do kotevních bloků tak, aby byly jejich kotvy
přístupné pro údržbu po celý rok, a zároveň aby byly chráněny před přímými účinky
povětrnostních podmínek.
Základním prvkem kotevních bloků jsou nosné ocelové pláty, které byly v kotevní části svařeny
v uzavřený komorový průřez, v zabetonované části jsou opatřeny spřahujícími trny a otvory pro
protažení průběžné výztuže základů. Vzhledem k tomu, že jsou kotevní bloky ukloněny v
příčném řezu, byla nutná rektifikace jejich polohy při betonáži základové desky. Schématické
znázornění konstrukcí kotevních bloků je uvedeno níže na obr. 4

Obr. 4 Kotevní bloky – vlevo průhled 3D modelem, vpravo ve finální poloze
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6

NOSNÁ KONSTRUKCE – MOSTOVKA

Mostovka se skládá z celkem 59 prefabrikovaných železobetonových segmentů z betonu C45/55
a dvou monolitických koncových příčníků.
Segmenty mostovky mají délku 3,0 m, šířka segmentů se mění spolu s volnou šířkou vozovky
od 6,4 m do 8,3 m (volná šířka od 4,0 do 6,0 m), přičemž vnější hrana mostovky je definována
půdorysným obloukem poloměru R = 4100 m.
Průřez segmentu sestává ze dvou krajních podélníků a mezi-desky o tloušťce 140 mm. V
krajních podélnících jsou uloženy chráničky podélného předpětí, chráničky přeložek
inženýrských sítí a ocelové svařence napojení segmentů a závěsů. Přehled uspořádání příčného
řezu viz obr. 2.
Mostovka je u opěr zakončena koncovými příčníky betonovanými na místě. V koncových
příčnících jsou zakotvena ložiska, mostní závěry, podélné předpětí a tlumiče kmitání pro
omezení pohybů od nahodilých zatížení. Mostovka byla po montáži segmentů a betonáži
koncových příčníků podélně předepnuta kabely z 4 x 22 lan typu monostrand.

7

NOSNÁ KONSTRUKCE – LANOVÝ SYSTÉM

Mostovka je přes závěsy spojena s nosnými lany. V polovině rozpětí hlavního pole (středový
segment) byla mostovka s nosnými lany spojena pevně, zbytek mostovky je zavěšen na
vějířovitě uspořádaných závěsech. Na lávce byly realizovány celkem tři typy závěsů: atypické
závěsy pro nejkratší spojnice, tyčové závěsy a lanové závěsy. Lanové závěsy našly uplatnění u
nejdelších závěsů poblíž opěr, kde jsou zároveň největší podélné deformace mostovky. Všechny
typizované závěsy umožňují rektifikaci mostovky pod plným zatížením. Zároveň byl systém
navržen tak, aby bylo možné provést výměnu individuálního závěsu za provozu.
Přes závěsy je mostovka zavěšena na nosných lanech. Dvě nosná lana sestávají každé z 55 ks lan
typu monostrand. Ta jsou umístěna v ocelové, průběžně svařované trubce, která byla na závěr
pro zvýšení protikorozní ochrany nosných lan vyplněna cementovou zálivkou. Nosná lana jsou
zakotvena v ocelových boxech ve vrcholu pylonů, a protože je do statického systému zapojena i
trubka, byla rovněž připojena ke kotevním boxům nosnými svary.

8

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Mostovka je uložena na všesměrných hrncových ložiscích, podélné vedení dilatačních pohybů je
zabezpečeno pomocí nenosného vodícího ložiska umístěného v ose mostovky. Mostní závěry
jsou povrchové, lamelové.
Pro eliminaci účinků nahodilých zatížení s rychlým nárůstem odezvy (zatížení chodci, příčný
vítr apod.) je mostovka dále vybavena čtveřicí tlumičů, které jsou zakotveny do opěr a k
mostovce jsou připojeny čepem přes svařované elementy, které současně slouží jako roznášecí
podkotevní desky podélného předpětí mostovky. Schématické znázornění soustavy viz níže na
obr. 5.
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Obr. 5 Průhledové znázornění kotvení tlumičů do soustavy opěra-mostovka

9

VÝSTAVBA

Výstavba lávky byla zahájena zemními pracemi a pracemi na založení. Byly provedeny otevřené
svahované jámy pro realizaci základových desek pylonů, výkopové a vrtací práce při realizaci
základových desek a vrtaných pilot zadních kotevních bloků. Do armokoše pylonů byly osazeny
chráničky předpětí, kotevní tyče pro napojení prvního segmentu a ocelové plotny sloužící jako
přesně definovaná pracovní spára (ztracené bednění) pro první segmenty pylonů. Do armokošů
zadních kotevních bloků byly osazeny chráničky pro horninové kotvy a do finální polohy v nich
byly rektifikovány ocelové kotevní bloky.
Následně byly po jednotlivých segmentech složeny pylony. Každý segment se nejprve osadil
„na sucho“ na smykové trny a zajistil se pomocí předpínacích tyčí. Po geodetickém zaměření a
ověření správnosti jeho polohy byl segment přizvednut, spára byla vybavena těsněním
chrániček, vrstvou epoxidového lepidla a následně byl segment spuštěn pro definitivní osazení.
Při potřebě rektifikace odklonu byla vrstva epoxidového lepidla prokládána nerezovými
mřížkami.
Po realizaci pylonů byly mezi věže instalovány kotevní boxy nosných lan. Následně byla
realizována pomocná instalační lana trubek, vždy 4 ks lan na každý nosný kabel. Po jejich
instalaci na ně byly z jižního pylonu instalovány montážní dílce ocelových nosných trubek, které
se takto vysouvaly z jednoho břehu na druhý. Souběžně s tím, jak narůstala tíha v hlavním poli,
vyrovnávala se horizontální složka síly v kotvení lan instalací trubek ve vedlejších polích.
Po smontování trubek hlavního a zadních polí byly protaženy svazky nosných lan a tyto byly
zakotveny v kotevních boxech na pylonech. Mostovka byla montována pomocí soulodí s
jeřábem na pontonech a transportními čluny. Montáž probíhala střídavě od poloviny rozpětí
hlavního pole směrem k opěrám s maximální nevyrovnaností tíhy 1 ks segmentu. Průběžně byla
nahrubo kontrolována poloha a směr mostovky, pro rektifikaci směru byly pro spáry mezi
segmenty připraveny spojovací šrouby menších průměrů. Souběžně s instalací segmentů
mostovky byla kontrolována mezní poloha vrcholů pylonů a byly postupně připínány sestavy
zadních závěsů.
Po montáži mostovky následovalo protažení kabelů podélného předpětí, betonáž koncových
příčníků, betonáž spár a zavedení 20% předpínací síly pro vytvoření tlakové rezervy v zavadlém
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betonu spár mezi segmenty mostovky pro omezení smršťovacích trhlin. Souběžně s tím
probíhaly dokončovací práce na opěrách a v zadních kotevních blocích byly dopnuty zbývající
horninové kotvy.
Po instalaci izolačních vrstev a vozovky byly trubky nosných lan přivařeny ke kotevním boxům
na pylonech, čímž se tyto staly součástí nosného systému. V samotném závěru montáže byly
osazeny tlumiče, mostní závěry, krycí plechy tlumičů, bylo montováno zábradlí, osvětlení apod.
Výsledná podoba lávky je zobrazena níže na obr. 6

Obr. 6 Pohled na dokončený most

10

ZÁVĚR

Od jara 2017 až do konce roku 2019 probíhala výstavba lávky za mimořádně náročných
podmínek zhotovitelem, který neměl s výstavbou mostů a lávek téměř žádné zkušenosti.
Technologicky náročná konstrukce byla často nad jeho síly a projekční tým SHP vynaložil velké
úsilí k tomu, aby bylo možné slavnostním přestřižením pásky odevzdat lávku do služeb
veřejnosti.
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NOSNÉ KONŠTRUKCIE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU
PO EXPLÓZII PLYNU A POŽIARI
Vladimír Benko1– Štefan Gramblička2 - Viktor Borzovič3 - Andrej Bartók4
ABSTRAKT
Článok sa zaoberá následkami explózie plynu a následnom požiari v panelovom bytovom
dome. Táto tragická udalosť z decembra 2019 v Prešove je v povedomí širokej verejnosti. V
príspevku sú opísané nosné konštrukcie bytového panelového domu a vzniknuté poruchy po
výbuchu a požiari.

1

ÚVOD

Explózia plynu v budovách je mimoriadne zaťaženie konštrukcie. V návrhu nosných
konštrukcií sa pripúšťa porušenie prvkov, okrem hlavných nosných prvkov, od ktorých je
závislá celková stabilita objektu [2]. Pri posudzovaní existujúcich panelových budov sa
zaťaženie explóziou plynu neuvažuje. Predpokladá sa, že toto mimoriadne zaťaženie sa
v dostačujúcej miere zohľadnilo pri pôvodnom návrhu [4].
Všeobecne sa zohľadnenie účinkov mimoriadnych udalostí uvádza v Eurokóde 0 [1],
v kapitole Základné požiadavky. Ide o tzv. požiadavku na robustnosť. Robustnosť sa chápe
ako schopnosť konštrukcie alebo jej časti odolávať nepriaznivým javom, napríklad výbuchu,
bez toho, aby došlo k jej poškodeniu v miere neprimeranej pôvodnej príčine. Ide hlavne
o zabezpečenie celistvosti budovy a zabráneniu jej reťazovému zrúteniu. Vplyvom porúch
budov v zahraničí s tragickými dopadmi, spôsobených výbuchom plynu, sa aj u nás v 70tych rokoch začali vytvárať predpisy pre projektovanie panelových budov, ktorých cieľom
bolo zabrániť reťazovému zrúteniu budov následkom výbuchu [11]. Spočiatku išlo o rôzne
smernice, neskôr boli požiadavky zohľadňujúce možné dopady výbuchu plynu na celistvosť
budovy zahrnuté do normy ČSN 73 1211 z roku 1988 [5]. Stenový nosný systém
panelových budov môžeme všeobecne považovať za veľmi tuhý krabicový systém.
Koncepčný návrh týchto objektov by mal pri zlyhaní jedného panelu zabezpečiť stabilitu
objektu ako celku. To znamená, že poškodenia po explózii by mali mať lokálny charakter
a nespôsobiť celkový kolaps budovy. Impulzom pre vznik článku je tragická udalosť
z decembra 2019 a osud bytového domu v Prešove, ktorý bol po explózii a následnom
požiari asanovaný. Vzniknutá explózia mala obrovský rozsah, následkom ktorej došlo
k zrúteniu aj celého schodiskového priestoru bytového domu.
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2

EXPLÓZIA PLYNU V PANELOVOM DOME V PREŠOVE

3.1

Opis nosnej konštrukcie objektu panelového bytového domu

Bytový dom na Mukačevskej ul. č. 7 v Prešove bol skolaudovaný v roku 1974 a teda
zhotovovaný približne v rokoch 1973 a 1974. V danom prípade sa jedná o 13 podlažný tzv.
bodový dom (prízemie a 12 podlaží), nepodpivničený s plochou strechou a so strojovňou
výťahu.
Jedná sa o bytový dom panelového typu, panelová sústava T-06 B, ktorá bola vyvíjaná
a spracovaná ako celoštátny typový nosný systém. Typový podklad konštrukčnej sústavy
T-06 B bol spracovaný Štátnym typizačným ústavom v Prahe v roku 1965 [8]. Konštrukčné
riešenie zodpovedá technológii celomontovaných panelových stavieb. V danom prípade sa
jedná o určitú modifikáciu tohto nosného systému. V období výstavby bolo vytvorených
v Československej republike niekoľko oblastných (krajských) variantov. Základné pravidlá
riešenia nosnej konštrukcie pre danú panelovú sústavu, ale boli vždy rovnaké.
Schéma pôdorysu typického podlažia je na obr. 1. Na prízemí sú pivnice a spoločné
úžitkové priestory vlastníkov bytov. Na každom typickom podlaží sú 4 byty: 1 trojizbový
a 3 dvojizbové byty. Komunikačný priestor domu je tvorený schodiskom a dvomi výťahmi,
osobný a nákladný. Bytový dom má priestorový nosný systém zložený z križujúcich sa
priečnych a pozdĺžnych betónových nosných stien hrubých 140 mm a plných stropných
doskových panelov o hrúbke 120 mm. V štítoch domu sa nosné betónové steny dopĺňajú
o predsadený keramzitbetónový obvodový panel o hrúbke 280 mm.
Vzájomné spojenie hlavných nosných prvkov je zabezpečené miestnymi stykmi z ôk
betonárskej výstuže presahujúcich vybratia v čelách betónových stenových a stropných
panelov, ktoré po skompletizovaní sú doplnené zvislou, resp. vodorovnou zálievkovou
výstužou v tvare závlačky a zabetónovaním celých škár betónom. Takto spojené stenové
a stropné panely vytvárajú tuhý nosný krabicový systém.

Obr. 1 Pôdorysná schéma typického poschodia bytového domu
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Konštrukčná výška podlaží je 2 800 mm. Zvislé nosné steny sú zo železobetónových
panelov o hrúbke 140 mm, výrobných výšok panelov 2 640 mm a pri schodiskách o výške
1 380 mm, obr. 2. Stenové panely boli plné o rôznych dĺžkach: 1 200, 1 800, 2 400, 3 450,
a 3 600 mm. Stenové panely s dvernými otvormi mali rôzne veľkosti dverných otvorov, tiež
rôzne polohy dverných otvorov a boli o dĺžkach 2 400 a 3 600 mm.
Stenové panely boli navrhované v troch stupňoch kvality betónu: z betónu B 170 (horné
podlažia), z betónu B 250 (stredné podlažia 13 podlažnej zástavby) a z betónu B 250 so
zosilnenou výstužou (spodné podlažia - 5 podlaží 13 podlažnej zástavby). Stropné panely sú
plné železobetónové doskové panely o hrúbke 120 mm, o dĺžke 3 580 mm a o šírkach :
2 390, 1 190 a 590 mm. Sú z betónu B 250, a betonárska výstuž je z ocele 10 210 (alebo
10 300) a 10 400B (prípadne A). Doskové stropné panely sú po statickej stránke ako prosté
nosníky a vo vežových domoch sú stropné panely v oblasti zvislých rozvodov podopreté na
3 stranách (dvojsmerne vystužené dosky).
Schodištia sú dvojramenné so šírkou schodiskového priestoru 3 600 mm. Schodiskové
ramená a podesty sú železobetónové. Medzipodesty sú ukladané na schodiskové stenové
panely o výške 1 380 mm na ozub o šírke 100 mm (obr. 2) [8, 10].
Celkové pôdorysné rozmery panelového bytového domu sústavy T-06 B na Mukačevskej ul.
č. 7 v Prešove sú 18 960 x 16 310 mm. V jednom smere je to 5 polí po 3 600 mm + 2 x
obvodový plášť so zateplením. V druhom smere sú to 4 polia po 3 600 mm + 2 x šírka
lodžií.
Špecifikom použitého variantu nosnej konštrukcie panelového bytového domu sústavy
T-06 B v Prešove bolo použitie železobetónových kruhových stĺpov o priemere 400 mm na
podopretie vyloženia objektu zo 4 polí po 3 600 mm na celkový rozmer 16 310 mm. Stĺpy
sú cez prvé nadzemné podlažie, po úroveň stropu nad prízemím. Vyloženie je rovnaké na
obidvoch stranách a to na západnej a východnej strane domu. Spolu je to 5 stĺpov
z obidvoch strán objektu, ktoré sú v osovej vzdialenosti po 3 600 mm.

Obr. 2 Výstuž stenového schodiskového panelu [8, 10]

3.2

Poškodenia nosných konštrukcií

Výbuch plynu v bytovom dome v Prešove nastal 6. decembra 2019. Následným požiarom
boli významne poškodené konštrukcie hornej časti panelového domu 9.NP až 12.NP.
Z poškodení je možné predpokladať, že explózia nastala koncentrovaním plynu
v spoločných priestoroch, v strednej časti pôdorysu, prevažne vo výťahových šachtách
a v schodiskovom priestore. Rozsah poškodení po požiari je možné pozorovať na obr. 3 a 4.

27

Explózia plynu najviac poškodila prvky obvodového plášťa zo západnej strany. Došlo ku
kolapsu nenosných obvodových panelov bytov susediacich so schodiskovým priestorom
približne troch najvyšších podlaží, obr. 5. Obvodové panely zo západnej strany boli zrútené
na zemi, panely z ľavej strany schodiskového priestoru boli sčasti odtrhnuté a nebezpečne
vychýlené od vnútorných nosných stien a stropov až do vzdialenosti približne 1 m.
V oboch prípadoch výbuchu v Prešove aj v prípade popísaného výbuchu v roku 1994
panelového radového domu v Bratislave išlo o budovy so samonosným obvodovým
plášťom. Preto bola zachovaná celková stabilita budov aj po páde viacerých panelov
obvodového plášťa.
Technická miestnosť na streche panelového domu, ktorá obsahovala výstup na strechu zo
schodiska a strojovňu výťahu mala obvodové nosné steny vymurované z pórobetónových
tvárnic. Tie boli po výbuchu rozmetané do okolia bytového domu a stropná konštrukcia
spadla na úroveň strechy bytového domu, obr. 6.
Aj keď sú stenové panely navrhované na namáhania pôsobiace v ich rovine, málokedy
dochádza pri výbuchu plynu k ich deštrukcii. Častejšie dôjde k poruche stykov panelov a ich
posunu resp. zrúteniu. Z vnútorných stien boli v horných troch podlažiach najviac
poškodené stenové delené panely podopierajúce medzipodestu a panely výťahových šácht.
Na obr. 7 vidieť panely výťahovej šachty po výbuchu v horných podlažiach panelového
domu. Vo výťahovej šachte mal výbuch veľkú intenzitu. Panely sú posunuté, vybočili zo
zvislej roviny, ale zachovali si celistvosť.
Na obr. 8 vidieť výrazné vybočenie delených panelov pri medzipodeste, ktoré malo za
následok pád schodiska. Naproti tomu susedný nedelený panel na celú výšku podlažia
vybočil v mieste styku s delenými panelmi medzipodesty, ale napriek tomu si zachoval si
celistvosť.

Obr. 3 Pohľad na východnú a severnú časť
obvod. plášťa bytového domu po požiari

Obr. 4 Pohľad na západnú a južnú časť
obvod. plášťa bytového domu po požiari
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Obr. 5 Detail poškodení obvodového plášťa zo západnej strany

Obr. 6 Celkový pohľad na strešnú konštrukciu bytového domu zo západnej strany
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Obr. 7 Poruchy následkom výbuchu, steny za výťahovými šachtami

Obr. 8 Vybočenie delených panelov pri medzipodeste
v porovnaní s nedeleným panelom na celú výšku podlažia
Zvislá stena podopierajúca medzipodestu, ktorá je vytvorená z dvoch panelov v rámci
podlažia má v strede výšky, v mieste uloženia medzipodesty, vodorovný styk s veľmi malou
odolnosťou voči zaťaženiu, pôsobiacemu kolmo na stenu. Toto bolo aj príčinou zrútenia
schodiska po výbuchu plynu v Prešove. Následkom výbuchu v priestore schodiska došlo
v výraznému vybočeniu delených panelov pri medzipodeste v mieste ich vodorovného
styku, obr. 8, 10. Úložná dĺžka medzipodestového panelu 100mm bola pri takomto
výraznom vybočení zvislých panelov nedostatočná, čo spôsobilo pád medzipodesty
a následne aj schodiskových ramien, obr. 9, 11. V nižších podlažiach, kde bola intenzita
výbuchu menšia, k vybočeniu delených panelov nedošlo. Konštrukcia schodiska v tejto časti
sa zrútila následkom pádu častí schodiska z vyšších podlaží, obr. 11. Celkový pohľad na
schodiskový priestor je na obr. 12.
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Obr. 9 Delený panel podopierajúci medzipodestu a jej uloženie

Obr. 10
Vybočenie delených panelov
pri medzipodeste

Obr. 11
Odtrhnutie panelu medzipodesty v mieste,
kde nedošlo k vybočeniu delených panelov

Pomocou hasičskej plošiny bolo umožnené prezrieť si nasledovné podlažia: 2., 4., 5. a 6.
NP. Je možné skonštatovať, že vplyvom explózie došlo k otrasom budovy, ktorý sa prejavil
trhlinami povrchových úprav na zvislých stykoch stenových panelov a tiež vodorovných
stykoch stenových a stropných panelov. V dôsledku rozsiahleho hasenia objektu bola
väčšina stykov poznačená presakujúcou vodou. Typické poruchy sú na obr. 13.
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Obr. 12 Kolaps schodišťa, pohľad do schodiskového priestoru z dolného poschodia

Obr. 13 Spoje panelov 4.NP a lokálne presiaknutie vodou z hasenia požiaru

3

ZÁVER

Panelové domy sú navrhované tak, aby odolávali aj mimoriadnym návrhovým situáciám ako
je aj výbuch plynu. Poruchy a poškodenia lokálneho charakteru sa dajú sanovať, prípadne
nahradiť novými prvkami [12]. Prípad explózie plynu v Prešove mal oveľa väčší rozsah v
porovnaní s prípadom z Bratislavy v roku 1994. K časovo veľmi rýchlemu koncentrovaniu
plynu v schodiskovom priestore a výťahovej šachte dochádzalo kvôli prenikaniu plynu z
poškodeného stredotlakového uličného plynového potrubia cez prívodný kanál
inžinierskych sietí do bytového domu. Následná explózia bola extrémna, aké sa v bytových
domoch neočakávajú. Tlaková vlna v horných troch podlažiach nielenže vytrhla obvodové
panely v schodiskovom priestore, nadvihla strešnú konštrukciu, ale bola tak silná, že
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deformovala nosné panely v oblasti ukladania medzipodest prefabrikovaných schodišťových
ramien (obr. 8), čím došlo k ich zrúteniu a následne celého schodišťa, jedinej možnej
evakuačnej ceste v prípade požiaru. Práve táto okolnosť spôsobila extrémne sťaženú
situáciu HAZZ pri záchrane osôb nachádzajúcich sa v panelovom dome. Nosné konštrukcie
horných troch podlaží, kde bol extrémny výbuch boli významne poškodené a pre prípadnú
sanáciu nepoužiteľné. O nosných konštrukciách spodných podlaží 1.NP až 8.NP by sa
podobné vyhlásenie dalo urobiť až po dôkladnej diagnostike (obr. 13). V tomto prípade sa
krízový štáb rozhodol asanovať celú budovu. Inžinieri nedostali priestor podrobnejšie
zmapovať rozsah a diagnostikovať poškodenia nosných konštrukcií spodných podlaží, ako
tiež prípadne aj navrhnúť možnosti rekonštrukcie takto poškodeného bytového domu, alebo
jeho časti.
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REKONŠTRUKCIA OBJEKTU
NA ŠTEFÁNIKOVEJ UL. Č. 1 V BRATISLAVE
Ladislav Tausinger1

ABSTRAKT
V príspevku je popísaný postup pri veľmi náročných a rozsiahlych sanačných prácach na
jednotlivých nosných konštrukciách objektu. Ide o hlavne betónové, ale aj oceľové, murované a
drevené konštrukcie.
1

ÚVOD

Predmetom tohto príspevku je zhrnutie postupu projektovania a realizácie rekonštrukcie stavby
tehlového domu na Štefánikovej ulici v Bratislave. Úlohou projektovania časti statiky bolo
navrhnúť také riešenie zosilnenia, aby stavba plnila svoju funkciu a bolo možné doplniť ďalšie
dve nadzemné podlažia podľa architektonického návrhu ateliéru Architekti Bobek Jávorka.
Tehlová stavba, ktorá bola niekoľkokrát rekonštruovaná v niekoľkých etapách bola v stave, keď
hlavne nosné prvky vodorovných konštrukcii stropov boli nejasné a často krát nevyhovujúce.
Pred samotným projektovaním bolo nutné konštrukciu úplné obnažiť aby sa ukázali všetky
nosné prvky, ktoré sa osobitne posudzovali. Predmetom posúdenia boli základy, nosné tehlové
steny, drevené a oceľové nosníky, tehlové klenbové nosníky, ktoré v nevyhovujúcom prípade
boli zosilňované alebo vymenené.
2 PREDREALIZAČNÉ PRIESKUMY
Pre potrebu realizačného projektu bolo potrebné vykonať zisťovanie skutočného stavu nosných
konštrukcií objektu. Nakoľko predmetný objekt bol niekoľkokrát prestavovaný a nosná
konštrukcia nebola zrejmá, navyše nebola k dispozícií žiadna projektová dokumentácia, bolo
potrebné pristúpiť k statickému prieskumu.
Statický prieskum sa skladal z dvoch častí:
- betónové a murované konštrukcie
- drevené konštrukcie
V prieskume betónových a murovaných konštrukcií sa pod vedením vedúceho laboratória
Stavebnej fakulty STU Bratislava, Ing. Vladimíra Priechodského, PhD sa zistila kvalita muriva,
tzn. pevnosť plných pálených tehál a kvalita malty. Navyše Schmidtovým tvrdomerom bola
zistená trieda betónu betónových konštrukcií. Potreba zosilňovania betónových a murovaných
konštrukcií sa finálne zistila až po odstránení všetkých omietok z povrchov nosných stien.
V prieskume drevených konštrukcií boli vizuálne skontrolované všetky drevené nosné trámy,
hlavne v miestach ich uloženia do muriva. Boli definované miesta nutnej opravy uloženia a
nevyhovujúce trámy. Tento prieskum zrealizoval doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. zo
Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Ing., ELTER constructions, s.r.o. Tranvská 61, 821 01 Bratislava, 0905255270, l.tausinger@elter.sk
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Obr. 1 Uličný pohľad na objekt na Štefánikovej ul. č. 1
počas rekonštrukcie
3 NOSNÁ KONŠTRUKCIA
3.1 Uličné krídlo
Uličné krídlo má tradičnú nosnú konštrukciu. Tvarovo ide o obdĺžnik s koncovým
trojuholníkovým napojením na susednú zástavbu v jednom trakte. Z konštrukčného hľadiska
ide o trojtrakt, v ktorom sú nosné stĺpy a obvodové steny murované. Vnútorné steny sú
nahradené sústavou pilierov. Priečnymi stenami je uličné krídlo rozdelené na päť častí. Steny sú
vymurované prevažne z plných pálených tehál. Hrúbky murív sa menia po výške objektu.
V 1.PP majú obvodové murivá hr. 600 až 750 mm, v 1.NP a 2.NP 450 až 600 mm, v 3.NP 450
mm. V 1.PP boli dva piliere v rámci poslednej rekonštrukcie vynechané a podchytené dvoma
dvojicami zváraných I-nosníkov. Vnútorné piliere majú v nižších podlažiach šírku
750–900
mm a šírku prispôsobenú potrebnej šírke otvorov v jednotlivých častiach. V 3.NP sa šírky
pilierov zmenšujú na 450 mm. V 1.PP sú použité na prestropenie murované klenby. V menších
miestnostiach sú použité ako hlavné prvky oceľové I-nosníky, do ktorých sú murované
klenbičky. Vo vyšších podlažiach sú použité na prestropenie drevené trámové stropy. Prierezy
trámov sú okolo 195x235 mm. Vzájomná vzdialenosť trámov je 900–1000 mm. Často sú
drevené trámy v uložení ukladané do oceľových I-nosníkov. V niektorých poliach sú drevené
trámy doplnené oceľovými I-nosníkmi. Vo väčších poliach sú využívané ako hlavné nosníky
oceľové I-profily.

Obr. 2 a 3 Štruktúra muriva a poškodená klenba - uličné krídlo
3.2 Dvorné krídlo
Neskoršie dostavané Dvorné krídlo má obdĺžnikový pôdorys, má šírku 5,55 m a dĺžku 17,20 m.
Nosné a obvodové murivo je z plných pálených tehál. Hrúbka muriva je u prednej fasádnej
steny v nižších podlažiach 600 mm a v najvyššom podlaží 450 mm. Zadná fasádna stena a čelná
obvodová stena majú hrúbku 450 mm. Stropné konštrukcie tvoria drevené trámové stropy.
Vzájomná vzdialenosť trámov je 900–1000 mm. V strede rozpätia drevené trámy sú uložené na
oceľových I-nosníkoch. Na drevených nosníkoch je drevený záklop z dosiek hr. 25 mm. Na
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záklope je vybetónovaná železobetónová membrána. Objekt je založený na základových pásoch
z plných pálených tehál v šírke ako murivo nadzemných stien. Tým, že sa nemenila podlažnosť
a zaťaženie stropov v jednotlivých podlažiach, neboli nutné žiadne podstatné zásahy do
nosných konštrukcií stien a stropov.
4 ZOSILŇOVANIE ZÁKLADOV
Pôvodné základy na uličnom krídle sú zrealizované ako murované základové pásy a pätky.
Najmä vplyvom priťaženia od nadstavby bolo nutné základy zosilniť. Boli zosilnené tryskovou
injektážou stĺpmi priemeru 1–1,2 m. Zosilňované boli základové pätky pod vnútornými stĺpmi
v počte 3–4 ks podľa miery priťaženia a tiež pod vonkajšou stenou uličného traktu. Do úvahy sa
zobral aj fakt, že vonkajšia stena uličného traktu zo dvora je podchytávaná tryskovou injektážou
pre zabezpečenie stavebnej jamy novej podzemnej garáže, ktorá bola súčasťou rekonštrukcie.
5 ZOSILNENIE MUROVANÝCH STĹPOV
Pôvodné murované stĺpy na 1.NP, 2.NP a 3.NP boli zosilnené železobetónovými stĺpmi vo
vnútri prierezu. Ide o desať stĺpov v každom podlaží. Prierez železobetónového stĺpa je
prevažne 300x300 mm a je do murovaného stĺpa vyrezaný a vysekaný. Pri realizácii bolo
potrebné zabezpečiť a kontrolovať priebežnosť železobetónového stĺpa. Z hľadiska realizácie
išlo o veľmi náročnú činnosť, ktorá však bola zo statického hľadiska nevyhnutná.

Obr. 4 Zosilňovanie murovaného stĺpa
Zosilnenie oceľových a drevených nosníkov
Strop nad 1.NP je prevažné tvorený drevenými a oceľovými nosníkmi. Na piliere a steny sú
kladené ako primárny vodorovný nosný systém oceľové nosníky prevažné I prierezu, do
ktorých sú vkladane drevené nosníky. Vzájomná vzdialenosť stropníc je cca 700-950 mm.
Počas posledných rekonštrukcii boli na viacerých miestach doplnene oceľové nosníky prierezu
IE a IPE.
Drevene stropnice sú často kladené len na spodnú prírubu oceľového nosníka podložené
dreveným klinom čo predstavuje cca 30-50 mm v uložení, čo je nedostatočné. Na stabilizáciu
drevených nosníkov a zlepšenie ich uloženia bol navrhnutý detail pozostávajúci z dvoch
oceľových plechov, ktoré sú doplnene skrutkou s hladkým driekom a závitovou tyčou
privarenou vo vzdialenosti 150 mm od miesta napojenia plechov kútovým zvarom na stenu
oceľového nosníka, na ktorom je uložený drevený trám. Pomocou závitových tyčí, na ktorý sa
navlečie plech s oválnymi otvormi bolo možné drevený trám vytlačiť k záklopu.
Podľa statického prieskumu bolo zistené, že oceľové nosníky, ktoré sa dopĺňali v uplynulých
rekonštrukciách nevyhovovali v uložení na spodné príruby I nosníkov, nakoľko ich konce sú
často krát zrezané v cca 45° uhle a pripojené zvarom prevedeným neodborným spôsobom.
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Z tohto dôvodu bolo navrhnuté doplnenie plechu, ktorý je privarený čelne k stene I nosníka
a bočne stene doplneného IE resp. IPE nosníka s dĺžkou podľa zamerania tak, aby minimálna
dĺžka vodorovného zvaru bola 100 mm.
Statickým výpočtom bola preukázaná potreba zosilnenia pôvodných oceľových a drevených
nosníkov. Oceľové nosníky boli navrhnuté zosilniť privarením oceľového plechu, resp. pásovej
ocele k spodnej pásnici zosilňovaného nosníka. V prípade viac zaťažených nosníkov bolo
navrhnuté privariť k spodnej pásnici obrátené T pozostávajúce z dvoch oceľových plechov.

Obr. 5 Zosilnenie a doplnenie stropu oceľovými nosníkmi
Osobitným prípadom zosilnenia stropu nad stenami 1.NP je 2xdvojica oceľových nosníkov IPE
400 v jednom trakte, ktoré sú zaťažené pilierom začínajúcim nad týmto stropom, ktorý bol
v úrovni 1.NP prerušený.
Pôvodná dvojica
oceľových nosníkov IPE 400 sa doplnila priehradovým nosníkom
pozostávajúcim zo spodného pásu prierezu HEB 120 a priehrady z rúrok. Z vonkajšej strany sa
do IPE 400 doplnili výstuhy a zo strany kde nebolo možné privariť výstuhy, sa priestor vyplnil
betónom. Drevené nosníky, v ktorých sú prekročené napätia sa zosilnili použitím oceľového
plechu resp. pásovej ocele. Oceľový plech, resp. pásová oceľ bola uchytená na zosilňovaný
drevený nosník skrutkami v počte 2x10ks.

Obr. 6 Zosilnenie oceľového valcovaného nosníka
na priehradový nosník
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6 ZÁVER
Rekonštrukcia objektu na Štefánikovej ul. č. 1 v Bratislave bola veľmi náročná. Objekt prešiel v
minulosti viacerými rekonštrukciami, pričom výkresová dokumentácia nebola
k dispozícii. Z tohto dôvodu si stavba vyžadovala podrobné prieskumy železobetónových,
murovaných a drevených konštrukcií. Tieto prieskumy sa vykonávali vo viacerých etapách,
pričom skutočnosť sa často krát zistila až pri odstránení omietok a odhalení nosnej konštrukcie.
Počas realizácie, ktorá sa vykonávala súčasne s realizačným projektom bola potrebná častá
prítomnosť našich statikov na stavbe a prijímanie rozhodnutí, ktoré boli zapisované do
stavebného denníka. U väčších zásahoch sa revidovala výkresová dokumentácia. Záverom je
pre nás príjemné konštatovať, že sme takto vytvorili podmienky pre dobrý výhľad Maďarskému
veľvyslancovi ale už aj Prezidentke Slovenskej republiky
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D4 BRATISLAVA JAROVCE- IVÁNKA SEVER, MOSTY NA DIAĽNICI D4 NAD
JAROVECKÝM RAMENOM A VESLÁRSKOU DRÁHOU
Adrián Chalupec1 – Martin Ondroš2 – Juraj Kopčák3 – Vladimír Suchár4 – Petr Novotný5

ABSTRAKT
The paper presents the detailed design of the two bridges: over the Danube branch – Jarovce and over
rowing tracks, which are the part of the D4 motorway Bratislava, Jarovce – Bratislava, Rača crossing
of the Danube River and its branches. The single-cell box girder bridges with overhangs supported by
the precast concrete struts carry the traffic in both directions. The Danube branch – Jarovce bridge is
12-span (67,5 m long each) continuous post-tensioned structure built by movable scaffolding system
(MSS). The bridge over rowing tracks is 3-span continuous post-tensioned structure built by balanced
cantilever method with 210 m long main span.
1

ÚVOD

Úsek diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever predstavuje dopravné prepojenie s existujúcimi
diaľničnými ťahmi D1 a D2 južne až východne od hlavného mesta SR Bratislavy. Výstavba diaľnice
D4 v úseku Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, je jedným z úsekov diaľnice D4 okolo hlavného mesta
SR Bratislavy v súčasnosti realizovaný formou PPP projektu.
Mostné objekty sú súčasťou Dunajského súmostia, ktoré prevádza diaľnicu D4 ponad rieku Dunaj,
inundačné územie Dunaja a priľahlé oblasti v celkovej dĺžke 2932,50 m.

Obr. 1 Poloha mostov na Dunajskom súmostí
Návrh mostných objektov vychádzal z ponuky zhotoviteľa stavby, ktorý bol akceptovaný
objednávateľom vo verejnej súťaži. Celková dispozícia Dunajského súmostia bola
ovplyvnená polohou a množstvom premosťovaných prekážok a súťažnými požiadavkami
objednávateľa. Mostné súmostie tvoria štyri mostné objekty.
Ing., DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, Divízia Zvolen, Stredisko Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 724, 031 01 Liptovský
Mikuláš , tel. +421 44 5521900, e-mail: dpplm@dopravoprojekt.sk
2
Ing., DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, Divízia Zvolen, Stredisko Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 724, 031 01 Liptovský
Mikuláš , tel. +421 44 5521900, e-mail: dpplm@dopravoprojekt.sk
3
Ing., DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, Divízia Prešov, ul. Jarkova 28, 080 01 Prešov , tel +421 51 7562810 e-mail:
dpppr@dopravoprojekt.sk
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5
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Od križovatky Jarovce začína mostný objekt, ktorý premosťuje Jarovecké rameno a inundačné územie
rieky Dunaj (dĺžky 786,95m), nasleduje most nad vodnou plochou Veľký Zemník (dĺžky 470 m)
využívanou ako veslárska dráha. Za mostným objektom sa nachádza mostný objekt cez koryto rieky
Dunaj (dĺžky 430 m) a ďalej pokračuje mostný objekt, ktorý premosťuje Biskupické rameno,
inundačné územie rieky Dunaj, a migračný koridor zveri (dĺžky 1250 m).
Návrh mostného objektu nad Jaroveckým rameno rešpektoval stanovenú požiadavku na maximálny
počet pilierov v Jaroveckom ramene. Most nad veslárskou dráhou bol limitovaný zachovaním
minimálneho gabaritu v mieste areálu veslárskej dráhy v šírke 200 m horizontálne a 4 m vertikálne
nad referenčnou hladinou určenou objednávateľom.
Diaľnica D4 je na mostnom súmostí navrhnutá v základnom šírkovom usporiadaní D25,50/100 so
šírkou medzi zvodidlami 26,0 m tak, aby v budúcnosti bolo možné dočasné rozšírenie dopravného
koridoru na 6–pruh zúžením jazdných pásov a znížením rýchlosti na 80 km/h. Na ľavej strane mosta je
navrhnutý chodník pre peších šírky 3,0 m, na pravej strane chodník pre cyklistov šírky 3,0 m. Priečny
sklon vozovky je strechovitý. Trasa prevádzanej komunikácie diaľnice D4 je v mieste mosta
pôdorysne v priamej.

Obr. 2 Priečny rez a šírkové usporiadanie na mostoch
Mosty majú jednokomorovú nosnú konštrukciu s obojstrannými konzolami podopretými tyčovými
vzperami pre obidva dopravné smery. Budovanie nosnej konštrukcie v priečnom smere je navrhnuté
v dvoch etapách. V prvej etape je budované jadro prierezu tvorené komorovým prierezom s krajnými
konzolami na ktoré sa v druhej etape napoja vonkajšie konzoly mostovkovej dosky podopreté
prefabrikovanými vzperami. Nosná konštrukcia z dodatočne predpätého betónu je predpätá v
pozdĺžnom aj priečnom smere.
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Obr. 3 Etapizácia výstavby v priečnom smere
Mosty nad Jaroveckým ramenom a Biskupickým ramenom sú budované technológiou výsuvnej skruže
a nad Veslárskou dráhou a korytom rieky Dunaj technológiou letmej betonáže.
2

POPIS MOSTA NAD JAROVECKÝM RAMENO

Mostný objekt prevádza diaľnicu D4 ponad pravostranný priesakový kanál, pravostrannú hrádzu a
vodnú plochu - Jaroveckého rameno. Most je navrhnutý ako 12-poľový s rozpätiami polí
53,0+10x67,5+52,5 m a s celkovou dĺžkou 786,95 m.
Šírka mosta je premenná od 32,35m do 36,35m. Premennosť šírky je spôsobená tým, že sa na časti
mosta nachádza pripájací pruh križovatky Rusovce, chodník pre peších a pre cyklistov.
Jednokomorová nosná konštrukcia je navrhnutá konštantnej výšky 4,3m.

Obr. 4 Pozdĺžny rez mostom
V prvej fáze je budované jadro nosnej konštrukcie šírky 14,30 m (komora s krátkymi konzolami)
technológiou hornej výsuvnej skruže po jednotlivých poliach. V tejto fáze výstavby sa bude predpínať
prvá časť predpínacej výstuže v pozdĺžnom smere v jednotlivých poliach. Výstavba jadra nosnej
konštrukcie je rozdelená do 12-tich etáp, ktoré budú budované systémom pole – konzola.
V druhej fáze budú vybudované konzolové dosky. Rozmiestnia sa prefabrikované tyčové vzpery,
prebehne betonáž konzol hornej dosky na vozíkoch a dobuduje sa nosná konštrukcia v celej šírke. Táto
fáza zahŕňa priečne predpínanie hornej dosky nosnej konštrukcie a predopnutie druhej časti pozdĺžnej
predpínacej výstuže, ktorá zároveň zabezpečí elimináciu ťahových napätí v konzolách.
Pre predpätie v pozdĺžnom smere je navrhnutých 8 ks 31-lanových káblov pre každú fázu.
Spodná stavba mosta je tvorená jednou krajnou oporou a jedenástimi medziľahlými podperami a
spoločnou podperou s mostným objektom ponad veslársku dráhu. Most je založený hĺbkovo.
Podpery sú navrhnuté ako dvojica stĺpových driekov v spodnej časti prepojené stienkou. Tvarované sú
do hydraulicky priaznivého tvaru. Výška prepojovacej stienky je navrhnutá v jednej výškovej úrovni
pre všetky mosty.
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Obr. 5 Realizácia druhej etapy výstavby

Obr. 6 Pohľad na prefabrikované vzpery
3

POPIS MOSTA NAD VESLÁRSKOU DRÁHOU

Mostný objekt je navrhnutý ako trojpoľový spojitý komorový nosník z dodatočne predpätého betónu
dĺžky 470,0 m s rozložením polí 127,5 + 210,0 + 127,5 m. Technológia výstavby mostu s rozpätím
hlavného poľa 210 m je letmá betonáž.
Na konzolách mosta je cyklistický chodník a chodník pre peších. Celková šírka mosta je 35,10 m.

Obr. 7 Pozdĺžny rez mostom
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Výška jadra prierezu je premenlivá od 4.30 m v strede rozpätia a v mieste krajných podpier po 13,0 m
v mieste medziľahlých podpier. Nosná konštrukcia je uložená na oceľové ložiská s pevným uložením
na pilieri D2. Nosná konštrukcia je z dodatočne predpätého betónu C50/60.

Obr. 8 Priečny rez mostom
Spodná stavba mosta je tvorená spoločnou podperou mosta nad Jaroveckým ramenom, dvomi
medziľahlými podperami a koncovou podperou spoločnou s mostom cez Dunaj. Spoločné podpery sú
navrhnuté ako dve dvojice stĺpových driekov s rozmermi 3,15x2,10 m. Každá dvojica driekov pilierov
je zo statického ako aj hydraulického dôvodu v spodnej časti prepojená stienkou. Stykové piliere sú
založené hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach ø1200 mm dĺžky 20,0 m.
Medziľahlé podpery sú navrhnuté ako dvojice šikmých driekov pilierov votknutých do základového
bloku výšky 5,0 m. Vrchná časť driekov pilierov je prepojená v priečnom smere úložným prahom
s plošinou pre kontrolu ložísk. Na hlavici piliera je dvojica ložísk. Medziľahlé piliere sú založené
hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach ø1800 mm s dĺžkou 29,0 m.
4

POSTUP VÝSTAVBY

Založenie spodnej stavby je navrhnuté v stavebných jamách s ochranou štetovnicovými stenami
s rozopretím oceľovou konštrukciou v hornej úrovni steny. Spôsob a postup pri zakladaní pilierov v
brehovom svahu vodnej plochy bol navrhnutý tak, aby bol maximálne eliminovaný vplyv spodnej
vody a vody z koryta rieky Dunaj pri ich zakladaní. Pilóty sa vŕtali z úrovne terénu z nasypaného
poloostrova. Dno stavebnej jamy je zainjektované tryskovou injektážou. Trysková injektáž sa
realizovala vrtnou súpravou z úrovne pilótovacej plošiny.
Komorové jadro prierezu je budované z dvoch zárodkov po lamelách symetricky vzhľadom na os
medziľahlých pilierov. Pre zabezpečenie stability nosnej konštrukcie počas výstavby sú vahadlá
podopreté dočasnými stojkami, ktoré sú umiestnené v krajných poliach. Stojky sú opreté o základy
podpier s kotvením stykovej škáry predpínacími tyčami. Zárodok je cez dočasnú stojku kotvený do
základov pomocou voľných káblov. Počet lamiel konzoly vahadla je 20. Z dôvodu nosnosti použitého
betonárskeho vozíka je 6 najvyšších lamiel dĺžky 3,9 m, ostatných 14 lamiel je dĺžky 5 m. Po betonáži
každej lamely je prierez predopnutý skupinou predpínacích káblov umiestnených v hornej doske.
Jadro prierezu v krajných poliach mosta je realizované na dočasnej podpernej skruži s dočasným
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podopretím stojkou v blízkosti spojovacieho segmentu. Zmonolitnenie vahadiel sa zrealizuje najskôr
v krajných poliach a následne v strednom poli. Po výstavbe jadra prierezu komorového nosníka sa po
celej dĺžke mosta zrealizuje predpínanie káblov spojitosti vedených v dolnej doske jadra prierezu.
Po odstránení betonárskych vozíkov sa v krajnom poli na oboch stranách jadra prierezu zmontujú
vozíky pre betonáž druhej etapy nosnej konštrukcie. Pomocou vozíka sa osadia prefabrikované vzpery
a vybetónujú krajné konzoly mostovkovej dosky. Z hľadiska postupu výstavby, bola táto časť náročná
na presné zadanie postupu betonáže konzolových dosiek. Bolo nutné detailne analyzovať viacero
rôznych postupov betonáže, či už s jedným alebo dvoma betonárskymi vozíkmi. Podstata analýzy
spočívala v dosiahnutí čo najoptimálnejších hodnôt napätí jednak v jadre prierezu ako aj
minimalizovanie ťahových napätí v konzolových doskách.
Na záver sa z dôvodu minimalizovania ťahových napätí v nosnej konštrukcii celý prierez v
pozdĺžnom smere mosta dodatočne predopne káblami vedenými v hornej a dolnej doske jadra
prierezu, kotvenými v kotevných blokoch.
Pozdĺžne predpínacie súdržné káble sú priemeru 15,7 mm s počtom lán 31 ks. Priečne súdržné
predpínacie káble, s použitím plochých plastových káblových kanálikov, sú priemeru 15,7 mm
s počtom lán 4 ks respektíve 12 ks nad krajnými priečnikmi.

Obr. 9 Pohľad na pole dĺžky 210 m
5

ZÁVER

Mostné súmostie je z hľadiska výstavby a spojazdnenia diaľnice D4 na kritickej ceste. Zvolený spôsob
budovania konštrukcií umožní skrátiť dobu výstavby na minimum. Pri výstavbe súmostia sú použité
dve výsuvné skruže, štyri betónovacie vozíky pre letmú betonáž a štyri betónovacie vozíky
konzolových dosiek.
Predpoklad ukončenia nosnej konštrukcie mostného objektu je v jeseni 2020. Most nad Veslárskou
dráhou s premostením prekážky dĺžky 210 m bude mostom s najdlhším rozpätím budovaným
technológiou letmej betonáže na Slovensku.
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DIAGNOSTIKA A ZAŤAŽITEĽNOSŤ MOSTA NA BOJNICKEJ
ULICI V BRATISLAVE
Jaroslav Halvonik1– Peter Paulík2– Viktor Borzovič3
ABSTRAKT
V decembri roku 2019 bol na základe mimoriadnej prehliadky vyhodnotený stavebnotechnický stav mosta stupňom VII - havarijný! Most bol pre dopravu uzavretý a následne bol
spracovaný odborný posudok Zaťažiteľnosť mosta. Boli stanovené opatrenia na opätovné
krátkodobé sprevádzkovanie mosta max 2 roky. Jedným z opatrení bolo aj uskutočniť
študijnú zaťažovaciu skúšku.

1

MOSTNÝ OBJKET M137

Most bol navrhnutý ako provizórny cestný nadjazd, ktorý slúžil na prístup k stavebným
dvorom v areály Žabí majer Bratislava - Rača. Križuje dvojkoľajnú železničnú trať
Bratislava – Štúrovo a ďalšie 2 vlečkové koľaje. Mostný objekt predstavuje 6 poľový most s
celkovou dĺžkou premostenia 106,8 m a celkovou dĺžkou mosta 115,8 m. Nosnú
konštrukciu hornej stavby tvoria dodatočne predpäté prefabrikované nosníky KA-67 dĺžky
18 m, ktoré pôsobia ako sekvencia 6 prostých polí. V priečnom reze sa nachádza 11
nosníkov so šírkou nosnej konštrukcie 11,06 m a celkovou šírkou mosta 11,5 m (obr. 1).
Škára medzi nosníkmi je vytvorená zálievkovým betónom. Nosníky sú vyrobené z betónu
B500 (C35/45).

Obr. 1 Priečny rez mostom s vnútornou rámovou podperou

1

2

3

prof. Ing. PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov, Radlinského 11,
810 05 Bratislava, tel.: (02)32888-555, e-mail: jaroslav.halvonik@stuba.sk
doc. Ing. PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov, Radlinského 11,
810 05 Bratislava, tel.: (02)32888-550, e-mail: peter.paulik@stuba.sk
doc. Ing. PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov, Radlinského 11,
810 05 Bratislava, tel.: (02)32888-542, e-mail: viktor.borzovic@stuba.sk

47

Spodnú stavbu mosta tvoria krajné opory a 5 vnútorných podpier. Vnútorne podpery sú v
priečnom smere riešené ako rámové stojky, kde rámová priečla zároveň predstavuje úložný
prah. Rozmery prierezu priečle sú 0,9×1,2 m. Stĺpy sú prefabrikované votknuté do kalichov
základov a zmonolitnené priečlou. Rozmery prierezov stĺpov sú 0,7×0,7 m. Výška
vnútorných podpier meraná od hornej hrany základu po horný okraj priečle je premenná 7,9
m, 8,4 m, 8,4 m, 9,9 a 10,4 m (obr. 2).

Obr. 2 Pozdĺžny rez mostom

2

MIMORIADNA PREHLIADKA A DIAGNOSTIKA

Cieľom prehliadky mosta bolo získanie podkladov pre posúdenie stavebno-technického
stavu mosta. Podľa požiadavky zadávateľa sa mali prezrieť všetky dostupné časti
konštrukcie a určiť typ a mieru degradácie jednotlivých nosných prvkov spodnej a hornej
stavby, ako aj stav mostného zvršku. Pri podrobnej prehliadke sa preveril aj stav injektáže
predpínacích jednotiek ako aj ich prípadná korózia.

2.1

Spodná stavba

Dochádza k celoplošnej delaminácii krycej vrstvy výstuže na driekoch pilierov a hlaviciach
(obr. 3), a tým dochádza k výraznému zníženiu súdržnosti medzi výstužou a betónom.
Krycia vrstva je delaminovaná na približne 80% z plochy pilierov a aj keď vizuálne to nie je
na prvý pohľad zjavné po poklepaní kladivom krycia vrstva odpadáva.
Výstuž pod krycou vrstvou je výrazne skorodovaná – úbytky prierezovej plochy nosnej
výstuže sú nasledovné:
• driek pilierov, zvislá výstuž: 10 až 20%,
• driek pilierov, strmene: 50 až 80%,
• hlavica pilierov, pozdĺžna nosná výstuž pri spodnom povrchu 50 až 100%,
• hlavica pilierov, strmene: 50 až 100%.
Piliere boli v minulosti sanované avšak zrejme nedošlo k odstráneniu chloridov, ktoré ostali
v blízkosti výstuže a spôsobujú ďalší postup korózie vedúci k delaminácii novej krycej
vrstvy. Na driekoch pilierov aj na hlaviciach boli namerané vysoké koncentrácie chloridov
v blízkosti výstuže v rozmedzí 1 až 10% z odhadovanej hmotnosti cementu.
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Obr. 3 Pohľad na spodnú stavbu

2.1

Horná stavba

Na oporách mosta je viditeľný celkový posun konštrukcie v smere na mestskú časť Rača, čo
indikuje možné problémy mostnej konštrukcie v horizontálnom smere (obr. 4). Posun
konštrukcie je zjavný aj pri pohľade na dilatačné závery. Dilatačný záver v smere na Raču
má dilatačnú medzeru o 4 cm menšiu ako dilatačný záver na druhej strane mosta, čo
indikuje posun konštrukcie približne o 2 cm.

Obr. 4 Posun ložísk na oporách
Horná stavba zateká na približne 40% plochy, čo je viditeľné už pri prvom pohľade zospodu
na všetky polia mosta. Takmer každý nosník ma v strede pozdĺžnu výstuž, ktorá bola pri
betonáži nosníka položená priamo na debnení a nemá teda žiadne krytie – jej koróziou
dochádza k postupne k narušeniu celistvosti nosníka pri spodnom povrchu.
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Lokálne dochádza ku korózii predpínacej výstuže nosníkov. Odhadom koroduje predpínacia
výstuž min. v 20 % nosníkov. Na niektorých miestach došlo už k odpadnutiu krycej vrstvy
predpínacích drôtov a korózia je viditeľná už na prvý pohľad. Niektoré nosníky vykazujú
pozdĺžne trhliny pri spodnom povrchu, ktoré sú zapríčinené koróziou oceľových káblových
kanálikov predpínacích jednotiek. V týchto miestach je krycia vrstva výrazne narušená a po
poklepaní kladivom odpadáva, pričom predpínacie drôty v cca 70 % prípadov už začali
korodovať, injektážna malta je skarbonatizovaná. Jeden z predpätých nosníkov, pri pilieri 4,
má na dĺžke približne 5 metrov pri pilieri úplne skorodovanú predpínaciu výstuž, ktorej
korózia zároveň spôsobila rozpad betónu na spodnej časti nosníka (obr. 5).

Obr. 5 Korózia predpínacej výstuže nosníka
Výrazná pokročilá korózia predpínacej výstuže je spôsobená vysokým obsahom chloridov
v jej blízkosti, ktorá bola zistená laboratórne na odobratých vzorkách krycej vrstvy
a injektážnej malty. Koncentrácie chloridov stanovená na základe laboratórneho rozboru
Technického a skúšobného ústavu stavebného (TSÚS) ukázal hodnoty v rozmedzí 3 až 23%
z odhadovanej hmotnosti cementu.

3

STANOVENIE ZAŤAZITEĽNOSTI

Zaťaženie mosta a kombinácie zaťažení boli uvažované v súlade s normami STN EN19911-1 (stále zaťaženia), STN EN1991-1-4 (Zaťaženie vetrom), STN EN1991-1-5 (Zaťaženie
účinkami teploty), STN EN 1991-2 (Zaťaženie dopravou) a TP 104 Zaťažiteľnosť cestných
mostov a lávok z roku 2016. Vzhľadom na havarijný stav mosta bola stanovená
zaťažiteľnosť normálna a výhradná so zohľadnením existujúcich porúch.

3.1

Zaťažiteľnosť hornej stavby mosta

V prvej fáze bola stanovená zaťažiteľnosť za predpokladu, že na moste sa nevyskytujú
poruchy. V druhej fáze bola vypočítaná zaťažiteľnosti, ktorá zohľadňuje skutočný stav
mosta. V prípade hornej stavby bol vplyv korózie predpínacej výstuže zohľadnený
redukciou plochy predpínacej výstuže o 15 %, 30 % a 50 % pri ohybovom namáhaní. Pri
šmykovom namáhaní bola zaťažiteľnosť stanovená s plochou betonárskej výstuže
redukovanej o 15 % a 30 % vrátane predpätia.
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Na výpočet vnútorných síl v predpätých nosníkoch bol vytvorený roštový model mosta, kde
priečne spolupôsobenie bolo modelované spojom, ktorý prenáša len priečne sily (žaluziová
doska).

Obr. 6 Vystuženie nosníka KA67
Predpínacie jednotky tvoria káble vytvorené z popúšťaných drôtov Pz 4,5 mm.
Charakteristická pevnosť predpínacej ocele je fpk = 1650 MPa, dohodnutá medza fp0.1,k =
0,88.fpk = 1450 MPa, predpínacie napätie σp,max = 1320 MPa. Výpočet strát predpätia bol
urobený v zmysle STN EN1992-1-1. Pri výpočte strát predpätia bolo uvažované trenie v
káblovom kanáliku µ = 0,20 a neprojektovaná uhlová výchylka k = 0,01 rad/m. Poklz v
kotve bol uvažovaný 10 mm a Trieda 1 relaxácie predpínacej ocele.
Nosníky sú vystužené v každej stene dvoj-strižnými strmeňmi ϕ8 mm po 400 mm (položka
12 na obr. 6) a strmeňom, ktorého jedná vetva prechádza stenou prefabrikátu a druha
vystužuje zálievku priemeru ϕ10 mm po 200 mm, položka 13 na obr. 6. Na základe
obhliadky mosta a stôp korózie výstuže v zálievke na spodnom povrchu nosníkov, ktoré sú
od seba vzdialené cca 400 mm, predpokladáme, že položka 13 má osovú vzdialenosť tiež
400 mm. Výstuž je z ocele 10400-B (A-III), ktorej charakteristická hodnota medze klzu je
fyk = 400 MPa.
V tab. 1 sú zhrnuté výsledky zaťažiteľnosti na základe posúdenia ULS ohybovej a šmykovej
odolnosti a posúdenia SLS, kontrola napätí. V tabuľkách sú vyhodnotené:
• Vn normálna zaťažiteľnosť v t,
• kz,n faktor normálnej zaťažiteľnosti,
• Vr Výhradná zaťažiteľnosť v t,
• kr faktor výhradnej zaťažiteľnosti.
Z hľadiska dlhodobého využívania mosta pri 70 % účinnosti predpätia (nosníky s
pozdĺžnymi trhlinami) dosahuje normálna zaťažiteľnosť Vn = 6,1 t a výhradná Vr = 16,2 t,
(tab. 1, 3. riadok). Pri nosníkoch bez trhlín, kde predpokladáme 85 % účinnosti predpätia je
normálna zaťažiteľnosť Vn = 18,6 t a výhradná Vr = 54,9 t, (tab. 1, 2. riadok). Jeden nosník
vykazuje nulovú zaťažiteľnosť (obr. 5).
Z hľadiska krátkodobého využívania mosta max. 1 rok, (medzné stavy únosnosti), možno
uvažovať vyššiu zaťažiteľnosť, normálna Vn = 23 ton a výhradná Vr = 62 ton, pozri tab.
9.1, 11. riadok.
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Tab. 1 Zaťažiteľnosť mosta – horná stavba

3.2

normálna
kz,n
Vn

výhradná
kz,r
Vr

Namáhanie

riadok

Účinnosť
predpätia/
vystuženia

[-]

[t]

[-]

[t]

Kontrola
napätí,
SLS

1.
2.
3.
4.

100 %
85 %
70 %
50 %

0,95
0,58
0,19
0

30,4
18,6
6,1
0

1,02
0,61
0,18
0

91,8
54,9
16,2
0

Ohybová
odolnosť,
ULS

5.
6.
7.
8.

1,717
1,437
1,071
0,528

54,9
46,0
34,3
16,9

1,560
1,305
0,973
0,479

140,4
117,5
87,6
43,1

Šmyková
odolnosť,
ULS

9.
10.
11.
12.

100 
85 
70 
64 
100 %
85 %
70 %
50 %

1,16
0,93
0,73
0,43

37,1
29,8
23,4
13,7

1,16
0,91
0,69
0,36

104,4
81,9
62,1
32,4

Zaťažiteľnosť spodnej stavby

Pri 70 % účinnosti vystuženia ohybovou výstužou priečle, čo zodpovedá jej súčasnému
stavu, dosahuje normálna aj výhradná zaťažiteľnosť stále viac ako 100 % Vn > 32 t a
výhradná Vr > 90 t, (tab. 2, 2. a 5. riadok). To isté platí aj z hľadiska šmykového porušenia v
poliach medzi stĺpmi, kedy sú obe zaťažiteľnosti väčšie ako 100 %.
V prípade konzoly je situácia zložitejšia nakoľko obvodové strmené sú značne skorodované,
min. 50 % úbytok prierezovej plochy a niektoré vetvy sú pretrhnuté. Tam, kde sú pretrhnuté
klesá zaťažiteľnosť na nulu. Ak je úbytok plochy výstuže do 50 %, potom zaťažiteľnosť
ostáva 100%.
Skorodované obvodové vetvy strmeňov sú príčinou nízkej odolnosti v krútení priečli. Pri 50
% strate prierezovej plochy strmeňov sa znižuje normálna zaťažiteľnosť na hodnotou Vr =
15,2 t a výhradná zaťažiteľnosť na hodnotou Vr = 48,6 t, (tab. 2, 14. riadok).
V prípade stĺpov, stav vystuženia zodpovedá asi 60 % pôvodnej plochy výstuže, čo pri
zohľadnení interakcie medzi piliermi mosta „združené piliere“ zaisťuje normálnu
zaťažiteľnosť na úrovní 57,5 % s hodnotou Vn = 18,4 t a výhradnú zaťažiteľnosť na úrovní
74 % s hodnotou Vr = 66,6 t, (tab. 3, 11. riadok).
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Tab. 2 Zaťažiteľnosť mosta – spodná stavba, priečla
Namáhanie

riadok

účinnosť
vystuženia

kz,n
[-]

Vn
[t]

kz,r
[-]

Vr
[t]

Ohyb, ULS

1.
2.
3.

100 
70 
62 

6,11
1,85
0

195,5
59,2
0

5,75
1,88
0

517,5
169,2
0

Ohyb, ULS

4.
5.
6.

100 
70 
50 

1,87
1,27
0,84

59,8
40,6
26,9

2,12
1,435
0,955

190,8
129,2
86,0

Šmyk medzi
stĺpmi, ULS

7.
8.
9.

Bez
obvodových
strmeňov

1,0

32,0

1,0

90,0

Šmyk
konzola,
ULS

10.
11.
12.

100  *)
50  *)
0  *)

1,0
1,0
0

32,0
32,0
0

1,0
1,0
0

90,0
90,0
0

Krútenie,
ULS

13.
14.
15.

1,18
0,54
0

106,2
48,6
0

1,035
33,1
100  *)
*)
0,475
15,2
50 
0
0
0  *)
*) Účinnosť obvodových vetiev strmeňov

Tab. 9.3 Zaťažiteľnosť mosta – spodná stavba, stĺpy
Namáhanie

Osamelý
pilier P6

Osamelý
pilier P2

Združené
pilere

riadok

Účinnosť
vystuženia

normálna
kz,n
Vn

výhradná
kz,r
Vr

[-]

[t]

[-]

[t]

1.
2.
3.
4.

100 %
79,7 %
61,7 %
51,0 %

1,110

35,5

1,282

115,4

0,707

22,6

0,864

77,8

0,394

12,6

0,470

423,

0,202

6,5

0,246

22,1

5.
6.
7.
8.

100 %
79,7 %
61,7 %
51,0 %

1,232

39,4

1,491

134,2

0,966

30,9

1,171

105,4

0,715

22,9

0,882

79,4

0,579

18,5

0,706

63,5

9.
10.
11.
12.

100 %
79,7 %
61,7 %
51,0 %

1,138
0,845
0,575
0,415

36,4
27,0
18,4
13,3

1,450
1,070
0,740
0,535

130,5
96,3
66,6
48,1
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4

ZÁVER

Z hľadiska krátkodobého vyžívania mosta (max. 1 rok) je normálna zaťažiteľnosť
determinovaná najmä stavom spodnej stavby mosta a za realistickú hodnotu normálnej
zaťažiteľnosti považujeme hodnotu Vn = 18,4 t. V prípade výhradnej zaťažiteľnosti
rozhoduje horná stavba mosta a hodnota Vr = 62 t.
Z hľadiska dlhodobého vyžívania mosta sú zaťažiteľnosti výrazne nižšie Vn = 6,1 t a Vr =
16,1 t, a preto nebude možné v navrhnutom obmedzenom režime prevádzkovať most dlhšie
ako 2 roky.
Hodnoty zaťažiteľnosti platia za predpokladu zaistenia špecifických opatrení. Jednou z nich
je aj vykonanie a vyhodnotenie zaťažovacej skúšky.
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ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA MOSTA NA BOJNICKEJ ULICI V
BRATISLAVE
Jaroslav Halvonik1– Viktor Borzovič2– Marek Fraštia3– Marián Marčiš4
ABSTRAKT
Na základe mimoriadnej prehliadky a stanovenia zaťažiteľnosti mosta boli definované
opatrenia pre opätovné krátkodobé sprevádzkovanie mosta. Najdôležitejším z nich bolo
vykonať a vyhodnotiť zaťažovaciu skúšku. Hlavným cieľom študijnej zaťažovacej skúšky
bola verifikácia použitých výpočtových model pre stanovenie zaťažiteľnosti, overenie úrovne
predpätia v nosníkoch a odhalenie prípadných skrytých porúch konštrukcie mosta.

ÚVOD

1

Študijná zaťažovacia skúška mosta M137 na Bojnickej ulici v Bratislave bola vykonaná
v júli 2020. Bola realizovaná pracovníkmi Katedry betónových konštrukcií a mostov,
Katedry geodézie a Centrálnych laboratórií Stavebnej fakulty STU Bratislava. Príspevok
nadväzuje na článok o diagnostike a zaťažiteľnosti mosta [1].

1.1

Opis mosta

Most bol navrhnutý ako provizórny cestný nadjazd, ktorý slúžil na prístup k stavebným
dvorom v areály Žabí majer Bratislava - Rača. Križuje dvojkoľajnú železničnú trať
Bratislava – Štúrovo a ďalšie 2 vlečkové koľaje.

Obr. 1 Šírkové usporiadanie a priečny rez hornej stavby

1

2

3

4
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Mostný objekt predstavuje 6 poľový most s celkovou dĺžkou premostenia 106,8 m a
celkovou dĺžkou mosta 115,8 m. Nosnú konštrukciu hornej stavby tvoria dodatočne
predpäté prefabrikované nosníky KA-67 dĺžky 18 m, ktoré pôsobia ako sekvencia 6
prostých polí. V priečnom reze sa nachádza 11 nosníkov so šírkou nosnej konštrukcie 11,06
m a celkovou šírkou mosta 11,5 m (obr. 1).
Spodnú stavbu mosta tvoria krajné opory a 5 vnútorných podpier. Vnútorne podpery sú v
priečnom smere riešené ako rámové stojky, kde rámová priečla zároveň predstavuje úložný
prah. Rozmery prierezu priečle sú 0,9×1,2 m. Stĺpy sú prefabrikované votknuté do kalichov
základov a zmonolitnené priečlou. Rozmery prierezov stĺpov sú 0,7×0,7 m. Výška
vnútorných podpier meraná od hornej hrany základu po horný okraj priečle je premenná 7,9
m, 8,4 m, 8,4 m, 9,9 a 10,4 m (obr. 2).

1.

2.

4.

3.

5.

6.

Obr. 2 Pozdĺžny rez mostom s číslovaním polí

Obr. 3 Korózia predpínacej výstuže, najviac poškodené miesto, pole č.3

2

ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA

Cieľom študijnej zaťažovacej skúšky bolo overiť pôsobenie mostnej konštrukcie uvažované
vo výpočtových modeloch použitých pre stanovenie zaťažiteľnosti mosta. Jedná sa najmä o
priečny roznos mosta, t.j. vzájomné spolupôsobenie nosníkov v priečnom smere. Ďalej zistiť
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vplyv významného poškodenia predpínacej výstuže nosníka v 3. poli, (obr. 3) na pôsobenie
mosta.

2.1

Zaťaženie od dopravy

Most bol navrhnutý na účinky od zaťaženia trojnápravovým vozidlom s hmotnosťou 60 t a
tiažou jednej nápravy 200 kN, ktoré súčasne pôsobí s rovnomerným zaťažením na celej
ploche vozovky s intenzitou 6,0 kN/m2. Dynamické účinky zaťaženia boli pri návrhu
uvažované pomocou dynamického súčiniteľa δ = 1,136.
Skúšobné zaťaženie reprezentovali dve 4 nápravové vozidla Mercedes Actros. Vozidlá mali
hmotnosťou 40 t.

2.2

Analýza mosta

Na teoretický výpočet odozvy mostnej konštrukcie na zaťaženie bol vytvorený roštový
model mosta, kde priečne spolupôsobenie bolo modelované spojom, ktorý prenáša len
priečne sily (žalúziová doska). Výpočet priehybov bol urobený s dvomi ohybovými
tuhosťami. Prvá ohybová tuhosť (EI)1 bola stanovená len s prierezovými charakteristikami
predpätých nosníkov a druha ohybová tuhosť (EI) 2 s prierezovými charakteristikami
nosníkov so započítaním spádového betónu. Modul pružnosti betónu nosníka bol uvažovaný
podľa STN EN 1992-1-1, Ec = 34000 MPa (C35/45) a modul pružnosti spádového betónu Ec
= 27000 MPa (C12/15).
Porovnanie účinkov zaťaženia od zaťažovacieho modelu LM1 podľa EN 1991-2 (En)
a skúšobného zaťaženia (Etest) bolo urobené na úrovní ohybových momentov v strede
rozpätia najviac namáhaného nosníka v priečnom reze a priehybov. Porovnanie je zhrnuté v
tab. 1.
Tab.4.1 Porovnanie účinkov normového a skúšobného zaťaženia
Zaťaženie

Účinky
Ohybové momenty
Priehyb

2.3

(EI)1
(EI)2

Normové
520 kNm
12,6 mm
10,5 mm

Účinnosť
Skúšobné
293 kNm
7,20 mm
5,93 mm

Etest/(En)
0,563
0,571
0,565

Meranie priehybov

Ako prvé bolo zaťažované 2. pole. Priečny roznos mosta bol zisťovaný pomocou Fričových
deformetrov usporiadaných podľa obr. 4 a geodetické meranie s použitím geodetických
značiek podľa obr. 5. Presnosť deformetrov je 0,05 mm a geodetickej nivelácie 0,10 mm.
Geodetické meranie bolo vztiahnuté na pevný bod za oporou pri 1. poli.
Podrobné merania priehybov začalo v 2. poli ako referenčné meranie typického poľa. Ďalšie
postupné zaťažovanie a podrobné merania bolo zvolené v 3. poli, ktoré vykazuje najväčšie
poškodenia predpätých nosníkov. Preverené bolo aj 5. pole nachádzajúce sa nad železnicou.
Celkovo bolo zaznamenaných 18 meraní.
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Obr. 4 Rozmiestnenie Fričových deformetrov a skúšobného zaťaženia v 2.poli

Obr. 5 Geodetické značky (2.pole)

3

VYHODNOTENIE ZAŤAŽOVACEJ SKÚŠKY

Vyhodnotenie zaťažovacej skúšky bolo vykonané na základe porovnania vypočítaných a
nameraných deformácií. V nasledujúcej časti sú prezentované výsledky nameraných
priehybov, ktoré sú porovnané s teoretickými hodnotami pri uvážení s dvomi teoretickými
tuhosťami (EI)1 a (EI)2 podľa kap. 2.2.
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Priehyb [mm]

Nosník č.

Obr. 6 Porovnanie nameraných a vypočítaných priehybov 2. pole, 5.čítanie, 2 autá pri
ľavom okraji
Maximálny nameraný priehyb v 2. poli dosiahol 3,2 mm, čo predstavuje 56 % z teoretickej
hodnoty 5,7 mm (obr. 6). Pri tomto čítaní bol priečny roznos v dobrej zhode z teoretickým
roznosom, uvažovaným pri výpočte zaťažiteľnosti mosta. Po odľahčení sa konštrukcia
vrátila do pôvodného deformačného stavu. Maximálne zatlačenie podpier bolo 0,1 mm smer
Vajnorská ul. a 0,3 mm smer Rača.
Porovnanie priehybov deformetre/geodezia pri čítaní č.3 (autá umiestnené symetricky pri
ľavom a pravom chodníku) je pre nosník N1 1,8/1,8 mm, pre nosník N5 2,6/2,8 mm a
nosník N11 1,6/2,0 mm.
Vizuálna kontrola spodného povrchu nosníkov, ktorá sa uskutočnila po čítaní č.5
(najúčinnejšia poloha vozidiel v poli) neodhalila žiadne priečne ohybové trhliny v oblasti
maximálnych ohybových momentov.

Priehyb [mm]

Nosník č.

Obr. 7 Porovnanie nameraných a vypočítaných priehybov 3. pole, 17.čítanie, 2 autá pri
pravom okraji za sebou
Maximálny nameraný priehyb dosiahol 3,0 mm, čo predstavuje 55,6 % z teoretickej
hodnoty 5,4 mm, pri umiestnení vozidiel na za sebou (obr. 7). Pri tomto čítaní bol priečny
roznos v dobrej zhode z teoretickým roznosom, ktorý bol uvažovaný pri výpočte
zaťažiteľnosti konštrukcie.
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Vizuálna kontrola spodného povrchu nosníkov, ktorá sa uskutočnila po čítaní č. 17
(najúčinnejšia poloha vozidiel v poli) neodhalila žiadne priečne ohybové trhliny v oblasti
maximálnych ohybových momentov.

4

ZÁVER

Maximálne namerané deformácie 3,2 mm dosiahli 56 % teoretickej hodnoty 5,7 mm. Z toho
je zrejme, že konštrukcia je výrazne tuhšia ako sa očakávalo. Tuhosť zvyšujú
železobetónové rímsy ich celková šírka je 3,6 m a tiež istá miera spojitosti v mieste dilatácií
zaistená práve rímsami.
Pri pôsobení zaťaženia v najúčinnejších polohách neboli na konštrukcií vizuálnou kontrolou
zaznamenané ohybové trhliny. Konštrukcia sa správala lineárne pružne.
Nameraný priečny roznos bol v dobrej zhode s teoretickým roznosom uvažovaným pri
výpočte zaťažiteľnosti mosta.
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INFORMÁCIE Z KONGRESU fib
Peter Paulík1
ABSTRAKT
Článok sa venuje informáciám z kongresu fib, ktorý sa konal v roku 2018 v Melbourne
a sumarizuje vybrané najzaujímavejšie príspevky z kongresu a z národných správ.

1

ÚVOD

V dňoch 8.-12. Októbra 2018 sa konal v poradí 5. Medzinárodný kongres organizácie fib v
Austrálii v meste Melbourne. Na kongrese sa zúčastnilo 650 účastníkov a v zborníku [1]
bolo publikovaných približne 400 odborných príspevkov. Kongres priniesol viaceré
zaujímavé nové poznatky a technické riešenia, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pri
navrhovaní nových konštrukcií na území Slovenska.

2

SLOVENSKÁ ÚČASŤ NA KONGRESE

Za SR sa kongresu aktívne zúčastnilo 8 osôb - 5 z STU a 3 zo ŽU. Okrem kongresu celá
výprava absolvovala aj návštevu UTS (Tech. univerzita v Sydney a jej laboratórií -cieľom
bolo nadviazať kontakt a prezentovať naše univerzity)
Podobne ako pri predošlých kongresoch, Slovenský národný komitét fib, aj pre tento
kongres pripravili národnú správu “Betón na Slovensku 2014-2018“, ktorá vyšla ako
špeciálne číslo časopisu Inžinierske stavby. Vydaniu Národnej správy predchádzala
konferencia “Betón na Slovensku 2014 – 2018“, ktorá sa konala v Žiline v dňoch 17. a 18.
mája 2018. Z príspevkov, ktoré boli na konferencii prezentované, komisia, zložená z členov
SNK fib, následne vybrala najzaujímavejšie príspevky, ktoré boli potom prevzaté do
Národnej správy [4].

Obr. 1 Národná správa SR v stánku fib na kongrese v Melbourne

1
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3

SUMARIZÁCIA VYBRANÝCH PRÍSPEVKOV ZO ZBORNÍKA
KONGRESU A Z NÁRODNÝCH SPRÁV

Na kongrese bolo celkovo vytvorených 30 odborných sekcií venujúcim sa praxi a výskumu.
Okrem tradičných odborných sekcií bola vytvorená špeciálna sekcia venovaná pádu mosta v
Janove, kde formou panelovej diskusie bolo možné sa dozvedieť najnovšie výsledky
vyšetrovania tragédie a názory renomovaných svetových expertov na možné príčiny
tragédie. Pri príležitosti kongresu bol vydaný zborník odborných príspevkov [1]. Niektoré
krajiny sa prezentovali aj národnými správami o najzaujímavejších stavbách postavených na
ich území za posledné 4 roky.

3.1

Štúdia realizovateľnosti betónového mosta s rozpätím 800 metrov

Medzi najzaujímavejšie príspevky z kongresu patrila štúdia hybridného (kombinácia
zavesenej a visutej sústavy), betónového mosta rozpätia 800 metrov, od autorov pod
vedením H. Uchiboriho, ktorú predstavil na kongrese A. Kasuga. Doterajšie najväčšie
rozpätie betónového mosta drží Atlantický most ponad Panamský prieplav z roku 2019, s
rozpätím 530 m (pozn. autora).
Japonskí inžinieri a vedci už niekoľko rokov rozvíjajú technológiu výstavby betónových
mostov s vyľahčenými stenami komory, tzv. “Butterfly web bridges“, kde hlavnou
filozofiou pri návrhu je vytvoriť komorové mosty s veľmi tenkými, ľahkými stenami. Za
posledných pár rokov bolo v Japonsku postavených niekoľko mostov využívajúcich takéto
koncepčné riešenie. Riešenie tkvie v aplikácii tenkých predpätých prefabrikovaných
stenových prvkov z vláknobetónu, ktoré majú tvar “motýľa“ z čoho plynie ich anglický
názov. V konečnom dôsledku tieto panely potom pôsobia v rámci stien veľmi podobne ako
priehradová sústava s tlačenými a ťahanými diagonálami.

Obr. 2 Porovnanie rôznych riešení priečneho rezu komory mosta a ich vplyv na vlastnú tiaž
konštrukcie (obrázok je z iného mosta – segmentová konštrukcia, použité len ako názorný
príklad). [2]
Práve redukcia vlastnej tiaže stien komorových betónových mostov umožňuje preklenúť
väčšie rozpätia a byť konkurencieschopnou alternatívou oceľových mostov, ktoré
jednoznačne dominujú pre rozpätia nad 500 metrov.
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Obr. 3 Štúdia betónového mosta s rozpätím 800 metrov. [1]

3.2

Betónové mostovky vystužené FRP výstužou

Ďalším zaujímavým príspevkom bola štúdia únavovej odolnosti prefabrikovaných
betónových dosiek vystužených FRP pre mostovky. FRP výstuž sa čoraz viac začína
aplikovať aj pri výstavbe mostov vďaka tomu, že nepodlieha korózii vplyvom chloridov
z rozmrazovacích solí, ktoré stoja za predčasnou degradáciou väčšiny železobetónových
mostoviek. Článok od autorov pod vedením M. Fukuda sa venuje konceptu návrhu
betónovej mostovky z vysokopevnostného betónu predpätého aramidovou FRP výstužou
a jej únavovým charakteristikám. Je predstavený celkový vývoj tohto typu mostoviek a ich
aplikácie.

Obr. 4 Koncept betónovej mostovky predpätej aramidovou FRP výstužou. [1]

3.3

Mosty postavené s využitím prefabrikovaného trvalého “debnenia“

Z oblasti technológií výstavby betónových mostov bola zaujímavá prednáška J. Kolleggera,
ktorý predstavil technológiu výstavby mostov s využitím prefabrikovaného betónového
trvalého “debnenia“, ktoré vo finálnej fáze je súčasťou nosnej konštrukcie. Koncept
pozostáva z výroby prefabrikovaného betónového “debnenia“, ktoré už obsahuje všetku
nosnú výstuž a káblové kanáliky. Jednotlivé časti takéhoto prvku (steny a dosky) sa
dopravia na stavbu, spoja sa tak aby vytvorili požadovaný tvar “debnenia“ (trámu) a prvok
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sa zaleje betónom. Výhodou je menšia hmotnosť pre prepravu a manipuláciu ako v prípade
plne prefabrikovaných nosníkov/trámov. Po zatvrdnutí betónu sa konštrukcia predopne.
Tento spôsob výstavby našiel svoje uplatnenie v kombinácii s novou technológiou výstavby
mostov, kedy sa jednotlivé časti takéto trvalého “debnenia“ zmontujú vo zvislej polohe pri
pilieri a následne sa tento prvok (tvaru “U“) hydraulicky vyklopí, resp. sklopí do finálnej
polohy. Tým, že sa manipuluje len s betónovým “debnením“, klesajú nároky na hydraulickú
sústavu a zvyšné technologické prvky potrebné pri vyklápaní, rep. sklápaní. Trámy sa
betónujú následne až v horizontálnej polohe, s tým, že konštrukcia trvalého “debnenia“ je
dočasne podopretá aj závesmi. Takéto riešenie redukuje činnosti in-situ v environmentálne
citlivej oblasti

Obr. 5 Priečny a pozdĺžny rez mosta s využitím prefabrikovaného trvalého “debnenia“. [1]

Obr. 6 Spôsob výstavby mosta sklopením prefabrikovaného trvalého “debnenia“. [1]
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3.4

3D tlač

Z oblasti 3D tlače bol prezentovaný jeden príspevok M. Alawneho o budove v Dubai
zhotovenej pomocou 3D tlače. Budova sa vyrábala z 3D tlačených prefabrikovaných
elementov vystužených oceľovou výstužou a in-situ spájaných dodatočným predpätím.

Obr. 7 Architektonický koncept a priečny rez budovou [1]

Obr. 8 Výstuž vkladaná manuálne medzi jednotlivé vrstvy 3D tlače (vľavo), zaťažovacia
skúška časti segmentu (vpravo) [1]

3.5

Progresívna metóda výstavby budovy štadióna

Atypický spôsob výstavby telocvične predstavil T. Fukushima. Pri stavbe sa využila vlastná
tiaž prefabrikovaných obvodových panelov na zdvihnutie samotnej strechy telocvične.
Oceľová konštrukcia strechy sa zmontovala na zemi a po jej obvode boli uložené
prefabrikované panely. Každý druhý panel bol uložený v takmer zvislej polohe (70°),
pričom zvyšné panely už boli osadené do definitívnej polohy (50°). Obvodové panely,
osadené v sklone 70° (každý druhý), boli prepojené s oceľovou konštrukciou strechy.
Spúšťaním týchto panelov so súčasným zdvíhaním strechy hydraulickými lismi, uchytenými
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na dočasnú vežu umiestnenú v strede konštrukcie strechy, došlo k jej nadvihnutiu do
definitívnej polohy, pričom panely sa dostali do projektovanej šikmej polohy (50°).
Spúšťanie panelov bolo synchronizované so zdvíhaním strechy. Panely sa spúšťali pomocou
horizontálnych lisov, ktoré posúvali oceľové vzpery podopierajúce panely. Nakoniec boli
škáry medzi panelmi zabetónované a panely boli vzájomne spojené po obvode predpínacou
výstužou.

Obr. 9 Proces zdvíhania strechy telocvične (hore) a pohľad na definitívnu konštrukciu
(schéma, dole). [2]

3.6

Výstavba vysokých pilierov z čiastočne prefabrikovaných segmentov

Konštrukciu čiastočne prefabrikovných pilierov predstavil T. Oshiro, pričom išlo o piliere
vysoké 80 metrov. Koncept ich výstavby spočíval v prefabrikovaných dieloch, ktoré sa
postupne spájali, dovystužili a zaliali betónom. Týmto spôsobom nebolo potrebné piliere
debniť in-situ a ich výstavba sa urýchlila približne 2-násobne.

Obr. 10 Schéma prefabrikovanej časti piliera (vľavo) a fotka z výstavby (vpravo) [2]
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3.7

Mosty z UHPC

Zaujímavým príspevkom v rámci národných správ bol príspevok z ČR od kolektívu autorov
pod vedením M. Kalného: Mosty a konštrukcie z UHPC. Z príspevku vidieť obrovský
pokrok ktorý v tomto smere české firmy a univerzity spravili za posledné roky. Ultravysokohodnotný betón sa vyznačuje nielen vysokými mechanickými vlastnosťami (pevnosť,
modul pružnosti, pevnosť v ťahu za ohybu a pod.), ale zároveň aj vysokou trvanlivosťou
a duktilitou. Tieto vlastnosti umožňujú robiť z neho elegantné, štíhle a trvanlivé
konštrukcie. Keďže UHPC sa vyznačuje dobrou odolnosťou voči penetrácii chloridov
a karbonatizácii, umožňuje relatívne nízke krytia výstuže a teda výrobu subtílnych prvkov.

Obr.11 Trvalé “debnenie“ trámu z UHPC. [3]

Obr. 12 Priečny rez lávky pre peších na rozpätie 27 metrov (vľavo), osádzanie
prefabrikovanej lávky (vpravo) [3]

Obr. 13 Lávka pre peších s mostovkou z UHPC hrúbky 60 mm v Čelákoviciach [3]
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4

OCENENÉ STAVBY

Svetové kongresy fib sú tradične aj dobrou príležitosťou pre ocenenie výnimočných
betónových konštrukcií realizovaných v období medzi dvoma kongresmi. Otvárací
ceremoniál bol preto spojený aj s odovzdávaním cien výnimočným konštrukciám (2018 fib
Awards for Oustanding Concrete Structures), ktoré boli postavené v rokoch 2014- 2018.
V kategórii “budovy“ sa víťazom stala budova “R Torso C” v Japonsku a v kategórii
“mosty“ zvíťazil most so stenami komory riešenými ako “motýlie krídla“ (butterfly webs),
most Takubogawa v Japonsku.

Obr. 13 Víťaz kategórie mosty: most Takubogawa v Japonsku so stenami komory typu
“butterfly webs“ [2]
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ADMINISTRATÍVNA BUDOVA SKY PARK OFFICES
Daniel Kóňa1– Monika Klimová2– Ján Hanzel3
ABSTRAKT
Administratívna budova SKY PARK Offices s tromi výškovými úrovňami hornej stavby – 9
a 19 podlaží v kancelárskej časti a 3 podlažia parkovacieho domu. Budova je založená na
dosko-pilótovom základe. Nosný systém tvorí monolitický železobetónový skelet
s bezprievlakovými stropnými doskami s rozponmi do 9,0 m a dvomi hlavnými stužujúcimi
jadrami. Pri projekčných prácach bola plne využitá technológia BIM (Building Information
Modeling) už od stupňa dokumentácie pre stavebné povolenie, a to zdieľaním jedného
spoločného modelu medzi projektantmi.

1

ÚVOD

Kancelárska budova SKY PARK Offices je súčasťou prvej etapy viacúčelového komplexu
na území bývalej priemyselnej zóny. Autorom architektonického návrhu je nemecký ateliér
Vietzske & Borstelmann Architects. Budova bude zahrňovať 31 000 m2 kancelárskych a
obchodných priestorov a 600 parkovacích miest, pričom bude spĺňať podmienky
udržateľnosti garantované LEED certifikáciou. Objekt má tri výškové úrovne hornej stavby
– 9 a 19 podlaží v kancelárskej časti a 3 podlažia parkovacieho domu. Spodná stavba
zahrňuje 3 podzemné podlažia určené pre parkovanie a technické priestory. Základné údaje
o stavbe:
–
Investor:
Penta Real Estate s.r.o.
–
Autor architektonického návrhu:
Vietzske & Borstelmann Architects
–
Generálny projektant:
GFI a.s., Bratislava
–
Projektant statiky:
PRODIS plus s.r.o., Bratislava
–
Projektant hĺbkových základov:
SPAI s.r.o., Bratislava
–
Audítor statiky:
Strucon SK s.r.o., Bratislava
–
Dodávateľ hĺbkových základov:
BAUER SPEZIALTIEFBAU Gesellschaft m.b.H.
–
Dodávateľ ŽB skeletu:
MONIERS GROUP s.r.o., Bratislava
–
Začiatok výstavby:
Marec 2018
–
Kolaudácia:
December 2020

2

SPODNÁ STAVBA

Spodná stavba pozostáva z troch podzemných podlaží. Základové pomery pod objektom
boli zložité najmä vzhľadom na vysokú úroveň hladiny podzemnej vody a jej kolísania
v priamej hydraulickej spojitosti s riekou Dunaj. Pre zabezpečenie stavebnej jamy preto
bolo potrebné vybudovať dočasné paženie pomocou tesniacich stien realizovaných
technológiou „mixed-in-place“, zaviazaných do nepriepustného neogénneho ílovitého
podložia.
Podzemná časť objektu tvorí jeden dilatačný celok. Jeho celkové pôdorysné rozmery sú
znázornené na obr. 2. Objekt je založený na kombinovanom dosko-pilótovom základe, ktorý
tvorí základová doska spolupôsobiaca s vŕtanými pilótami. Hrúbka základovej dosky je
variabilná od 600 do 1500 mm podľa veľkosti namáhania. Pilóty sú priemeru 900 mm
a dĺžky 7,0 až 18,0 m vyhotovené technológiou CFA. Pre zabezpečenie niektorých častí
1
2
3
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Ing., PRODIS plus s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, tel.: (02)44645-821, e-mail: klimova@prodis.sk
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objektu proti pôsobeniu vztlaku od podzemnej vody boli navrhnuté ťahové pilóty, ktoré boli
dimenzované na vodný stĺpec 5,5 m zodpovedajúci maximálnej hladine podzemnej vody pre
dané územie. Jednalo sa hlavne o časti podzemnej garáže bez horných podlaží. Časť objektu
s trojpodlažným parkovacím domom (3 nadzemné + 3 podzemné podlažia) je založená
plošne v únosnej vrstve kvartérnych štrkov. Vzhľadom na veľké výškové rozdiely
jednotlivých nadzemných častí, ako aj rozsiahlu podzemnú časť, pri návrhu založenia bola
rozhodujúca požiadavka na obmedzenie nerovnomerného sadania rozdielne namáhaných
oblastí základovej dosky.

Obr. 1 Vizualizácia projektu SKY PARK Offices. (zdroj: Penta Real Estate s.r.o.)
Nosnú konštrukciu podzemných podlaží tvorí monolitický železobetónový skelet
so základným modulovým rastrom 8,1 x 8,1 m, lokálne 8,1 x 9,0 m. Stĺpy podzemných
garáží majú zväčša oválny prierez s celkovými rozmermi 600 x 900 až 900 x 1800 mm,
prípadne kruhový prierez priemeru 500 až 1000 mm. Obvodové a vnútorné steny sú hrúbky
250 mm, steny jadier pod nadzemnými časťami 200 až 300 mm.
Bezprievlaková stropná doska nad 2. a 3. podzemným podlažím má hrúbku 230 mm a je
doplnená hlavicami celkovej hrúbky 300 alebo 350 mm okolo stĺpov a na koncoch stien.
V oblastiach s rozponom 9,0 m boli použité pásové hlavice (pásové nosníky) celkovej
hrúbky 300 alebo 350 mm. Pri návrhu výstuže stropnej dosky bola zohľadnená požiadavka
na limitnú šírku trhlín 0,3 mm vrátane objemových účinkov. Bezprievlaková stropná doska
nad 1.pp má v exteriérovej časti hrúbku 350 mm s hlavicami celkovej hrúbky 500 až 650
mm okolo stĺpov. Je zaťažená vrstvami zemného substrátu hrúbky 1,0 až 2,3 m, preto
v miestach najväčšieho namáhania na pretlačenie boli navrhnuté dvojstupňové hlavice
rozšírením prierezu stĺpov po obvode o 100 mm na výške 200 mm.
Maximálna hladina podzemnej vody pre riešené územie bola stanovená na kóte
134,50 m n. m., čo znamená maximálnu výšku vodného stĺpca približne 5,5 až 6,1 m nad
úrovňou základovej škáry. Hydroizoláciu spodnej stavby tvorí štrukturálna membrána.
Jedná o fóliu HDPE opatrenú špeciálnou povrchovou úpravou, ktorá po chemickej reakcii
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s čerstvým betónom vytvorí celoplošné súdržné spojenie. Vďaka tomu sa voda v prípade
poruchy nedostane medzi fóliu a základovú dosku, takže miesto priesaku vody na ŽB
konštrukcii je totožné s miestom poruchy fólie.

A1

Obr. 2 Pôdorys podzemných podlaží s obrysom hornej stavby.

3

HORNÁ STAVBA

Horná stavba pozostáva z troch výškových úrovní – „lowrise“ s 9 nadzemnými podlažiami,
„highrise“ s 19 nadzemnými podlažiami a parkovací dom s 3 nadzemnými podlažiami,
pričom spolu tvoria jeden dilatačný celok. Horná stavba má kombinovaný železobetónový
stĺpovo-stenový nosný systém s bezprievlakovými stropnými doskami so základným
modulovým rastrom 8,1 x 8,1 m, lokálne 8,1 x 9,0 m, s dvomi stužujúcimi jadrami po 9.NP
a jedným stredovým stužujúcim jadrom od 10.NP po 19.NP. Obe stužujúce jadrá
prechádzajú súvisle od základov až po strechu.
Zvislé nosné prvky tvoria železobetónové monolitické stĺpy kruhového prierezu priemeru
500 až 1000 mm resp. štvorcového prierezu 500 x 500 až 800 x 800 mm. Rozmery prierezu
a pevnostné triedy betónu stĺpov sú po výške odstupňované, t.j. ich priemer ako aj
pevnostná trieda betónu sa po výške postupne znižuje podľa veľkosti namáhania. V časti
„lowrise“ na 3. až 8.NP je krajný rad stĺpov zo strany priľahlého parkovacieho domu
vysunutý smerom von, pričom sú uložené na konzolovo vyložených mohutných ŽB
nosníkoch nad 2.NP. Taktiež v časti „lowrise“ na 7. a 8.NP je krajný rad stĺpov na
severozápadnej strane zasunutý smerom do vnútra pôdorysu objektu, pričom sú uložené na
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železobetónových pásových nosníkoch nad 6.NP. Jadrá pozostávajú zo stien hrúbky 200 až
350 mm v závislosti od miery ich namáhania.
Obrys stropných dosiek hornej stavby pozostáva po celom obvode z oblúkov rozličných
polomerov. Stropné konštrukcie objektu boli navrhnuté ako bodovo podopreté monolitické
železobetónové dosky hrúbky 230 mm s hlavicami, resp. pásovými nosníkmi celkovej
hrúbky 300 až 400 mm v miestach najväčšieho namáhania v okolí stĺpov, resp. veľkých
lokálnych zaťažení. Stropné dosky tvoria jeden dilatačný celok, pričom sú oddilatované od
stropných dosiek priľahlého parkovacieho domu za účelom prerušenia tepelných mostov
medzi interiérom kancelárskych priestorov a otvoreným parkovacím domom. Nad 8.NP
a nad časťou 18.NP boli navrhnuté pásové nosníky výšky 350 až 450 mm podopierajúce
ťažké vzduchotechnické zariadenia, ktoré sa nachádzajú v strojovniach na 9.NP, resp.
19.NP. Na 9.NP (strecha časti „lowrise“) a 19.NP (strecha časti „highrise“) sa nachádzajú
strojovne vzduchotechniky, ktoré majú oceľovú nosnú konštrukciu.

4

VYUŽITIE BIM PRI PROJEKTOVANÍ

Obr. 3 Model nosnej konštrukcie vytvorený technológiou BIM.
Pri projekčných prácach bola plne využitá technológia BIM (Building Information
Modeling) už od stupňa dokumentácie pre stavebné povolenie, a to zdieľaním jedného
spoločného modelu medzi projektantmi architektúry a statiky, resp. ostatnými profesiami
technických zariadení. Všetky konštrukcie boli modelované tak, aby bolo jasné rozhranie
medzi nosnou a nenosnou časťou. V časti projektu statiky sa cez nastavenia (view
templates, filters, worksets... ) zobrazovali iba nosné časti a ich popisy. Jedná sa o metódu,
ktorá je najrýchlejšia a najjednoznačnejšia z hľadiska výsledku. Zapracovanie každej
stavebnej úpravy je okamžite zdieľané medzi architektúrou a statikou. Použitím BIM sa
výrazne zvýšila efektivita a rýchlosť obojstrannej výmeny dát a ich posudzovania aj vďaka
priamemu importu geometrie nosnej konštrukcie do výpočtového programu.
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BYTOVÝ DOM SENEC REALIZOVANÝ POMOCOU
FILIGÁNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
Ivan Hollý1– Iyad Abrahoim2– Adrián Ondák3 Július Boček 4
ABSTRAKT
V súčasnej dobe sa pri realizácii kladie dôraz na kvalitu, ale aj efektivitu realizácie
jednotlivých konštrukcií. Za účelom zefektívnenia týchto procesov sa pri realizácii často
používajú prefabrikáty, a to buď ako hotové prefabrikáty alebo ako súčasť konštrukcie
zhotovenej systémom prefa-monolit. Článok popisuje úspešné využite technológie prefamonolit pomocou filigránových stenových a stropných prvkov pri výstavbe bytového domu
v Senci.

1

ÚVOD

Bytový dom Senec realizovaný v obci Senec, je riešený ako schodišťový bytový dom
s dvomi schodišťovými jadrami. Pôdorys bytového domu je v tvare obdĺžnika, ktorý
definuje ortogonálny charakter dosko-stenového nosného systému. Pôdorysné rozmery
bytového domu sú 67,25 x 16,5 m. Vzhľadom k tomu bol objekt rozdelený na dva dilatačné
celky v maximálnej dĺžke cca 35m. Objekt má štyri nadzemné podlažia s najvyšším bodom
nosnej konštrukcie 13,15m od úrovne 0,000. Elementárnym materiálom použitým
v materiálovej skladbe tohto objektu je železobetón, za použitia filigránových stropných
panelov, filigránových sendvičových stenových panelov a prefabrikovaných schodísk.
Osadenie objektu je riešené na stavebnom pozemku prevažne rovinatého charakteru,
pravidelného pôdorysného tvaru. Skladba podložia bola ozrejmená pomocou inžinierskogeologického prieskumu, kde boli stanovené aj návrhové parametre podložia.
Návrh nosnej konštrukcie bol vyhotovený vo výpočtovom MKP programe na 3D statickú a
dynamickú analýzu nosných konštrukcií. Samotná nosná konštrukcia bola taktiež
kontrolovaná aj množstvom ručných výpočtov slúžiacich na kontrolu kritických detailov.
Všetky výkresy tvarov a výkresy výstuže na projekte bytový dom Senec boli modelované
pomocou 3D BIM softvéru Allplan. 3D BIM softvér umožnil eliminovať kolízie v rámci
statického návrhu ako aj nezrovnalosti medzi profesiou statiky a ostatnými profesiami.
Takto bola zvýšená výkonnosť a prehľadnosť v projekčnej fáze objektu.

2

CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Riešený bytový dom Senec pozostáva z jedného objektu deleného na dva dilatačné celky.
Základnými nosnými prvkami v danom objekte sú železobetónové dosko-stenové shell
elementy, pomocou ktorých sú vytvorené ako aj vodorovné nosné prvky (dosky), tak aj
zvislé nosné prvky (steny). Vzhľadom na usporiadanie nosných prvkov je možné objekt
1

2

3

4
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zaradiť do kategórie obojsmerného stenového nosného systému v druhom a treťom
nadzemnom podlaží, v prvom nadzemnom podlaží je budova tvorená prevažne priečnym
stenovým systémom.

A1

Obr.1 Priečny rez objektom bytového domu

3

ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Vertikálny nosný systém objektu je riešený ako sústava vnútorných a vonkajších nosných
stien z vystuženého betónu triedy C25/30 (polo-prefabrikované filigránové konštrukcie
vyplnené betónom). Celková hrúbka filigránových stien je 200 mm, respektíve okolo
výťahovej šachty 250 mm. Tieto steny sú tvorené pomocou dvoch železobetónových dosiek
s hrúbkou 5cm do ktorého je zabudovaná nosná výstuž steny a zároveň má funkciu
strateného debnenia. Nosné steny sú v úrovni stropu stiahnuté vencami. Zvislé prvky
objektu sú uvažované v dvoch alternatívach ako votknuté alebo kĺbovo uložené na plošných
základoch.

Obr.2 Osadenie stenových sendvičových filigránových panelov so zavetrením
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Obr.3 Stenové sendvičové filigránové panely po zmonolitnení

4

VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Horizontálny nosný systém budovy je vytvorený pomocou polo-prefabrikovanej stropnej
konštrukcie, v celkovej navrhnutej hrúbke 250 mm, z betónu C25/30. Polo-prefabrikovaná
stropná konštrukcia ja riešená ako prefabrikované filigránové železobetónové panely hrúbky
50 mm so zmonolitňujúcou betónovou vrstvou hr.200 mm. Po obvode sú stropné dosky
uložené na nosných stenách, resp. prekladoch. Tieto stropné panely v sebe spájajú funkciu
nosnej konštrukcie a strateného debnenia. Stropy sú podopreté nosnými stenami
a prievlakmi z vystuženého betónu, kde sa podopretie stropov uvažovalo v dvoch
alternatívach, a to aj ako votknuté ale aj ako kĺbovo uložené.
Balkónové dosky sú riešené pomocou filigránov. Jednotlivé balkónové dosky sú kotvené
pomocou dvoch Isokorbov typu K40S-CV30-V8-H160. Balkónová doska má hrúbku
50mm + 110 mm = 160mm.
V budove sú umiestnené železobetónové schodiská, ktoré sú dvojramenné s jednou
medzipodestou. Schodiskové dosky sú riešené ako prefabrikované železobetónové dosky.
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Obr.4 Osádzanie stropných filigránových panelov

Obr.5 Podperná konštrukcia debnenia stropných filigránových panelov
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Obr.6 Stropné filigránové panely po zabudovaní

Obr.7 Zrealizovaná dosko-stenová filigránová konštrukcia
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Obr.8 Schodišťové jadro po zhotovení

5

Obr.9 Balkónové konštrukcie po zhotovení

ZÁVER

Polo-prefabrikáty (filigrány) síce na trhu nie sú krátko, no stále predstavujú veľmi efektívnu
variantu pri realizácii železobetónových konštrukcií. Je možné ich použiť ako aj pre hornú
stavbu, tak rovnako majú uplatnenie aj pri spodnej stavbe. Takto zhotovované konštrukcie
sú na prvý pohľad veľmi estetické a bez vážnejšieho rizika porúch. Popisovaný objekt je
navrhnutý a zrealizovaný ako monolitická dosko-stenová železobetónová, konštrukcia.
Použitie polo-prefabrikovaných a hotových-prefabrikovaných častí konštrukcie, umožnilo
zvýšiť rýchlosť výstavby v kombinácii s dosiahnutím vysokej pohľadovej kvality povrchu
betónu prvkov. Využitie 3D BIM návrhu v programe Allplan umožnilo riešiť komplikované
miesta kolízií výstuže a tvarov nosných prvkov v predstihu.
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ABSTRAKT
Obytný súbor „COLOR PARK“ v Žiline pozostáva z ôsmich bytových domov, ktoré sú
navrhnuté ako dvojičky bytových domov, prepojených spoločnou garážou. Tieto dvojičky sú
osadené na stavebnom pozemku ako samostatne stojace bytové domy, ktoré svojím
umiestnením a osadením vytvárajú perspektívu pre nové možnosti bývania a rekreácie, či už
v okolí samotných bytových domov, ale aj v blízko dostupnej prírode a centre mesta Žilina..
Príspevok popisuje konštrukciu dvoch bytových domov a zameriava sa na popis základných
dimenzií a parametrov nosnej konštrukcie.

1

ÚVOD

Obytný súbor „COLOR PARK“ sa nachádza v mestskej časti Žilina-Vlčince na mieste, kde
bola ešte donedávna postavená základná škola, ktorá bola už dlhú dobu uzavretá a
nepoužívaná. Objekt Základnej školy bol úplne odstránený a bude ho nahrádzať práve
obytný súbor COLOR PARK s prislúchajúcimi zelenými plochami. Obytný súbor
ohraničujú ulice Bulharská, Moskovská a Obežná. Z obytného súboru COLOR PARK sú
blízko dostupné rekreačné oblasti ako Vodné dielo Žilina, Lesopark Žilina.

Obr.1 Vizualizácia objektu
1

2

3
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Osadenie objektu je riešené na stavebnom pozemku prevažne rovinatého charakteru,
nepravidelného pôdorysného tvaru o rozlohe 31 366 m2. Podložie je tvorené terciérnymi
horninami paleogénneho veku (Vnútrokarpatský paleogén - Žilinská kotlina), ktoré sú
prekryté kvartérnymi sedimentami, zastúpenými fluviálnymi sedimentami - terasovými
štrkmi, nad ktorými sa nachádza vrstva terasových ílov. Hladina podzemnej vody je závislá
na atmosférických zrážkach a vzhľadom na vysokú priepustnosť štrkov má voľný charakter.
Návrh konštrukcie bol robený vo výpočtovom MKP programe na 3D statickú a dynamickú
analýzu nosných konštrukcií. Všetky výkresy výstuže a výkresy tvarov na projekte COLOR
PARK boli namodelované pomocou 3D BIM softvéru Allplan.

2

OBJEKTOVÁ SKLADBA

Riešený obytný súbor COLOR PARK bude pozostávať z ôsmich bytových domov, s
ôsmimi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím. Momentálne sa
dokončuje výstavba prvých dvoch bytových domov a ďalej bude pokračovať realizácia
zvyšných šesť, vždy vo dvojiciach. Nosnými prvkami v danom objekte sú steny, dosky,
stĺpy a prievlaky. Usporiadanie nosných prvkov objektu vytvára stenový priečny nosný
systém v 2.NP až po 8.NP. V 1.PP a 1.NP je vzhľadom na funkciu garáží nosný systém
objektu tvorený prevažne otvorenou dispozíciou so stĺpmi.

Obr. 2 3D model konštrukcie pre výkresy tvaru

3

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE A SPODNÁ STAVBA

Základovú konštrukciu tvorí železobetónová doska hr.300 mm s roznášacími základovými
roštami rozmerov 900 x 1200 mm a 1200 x 1200 mm, ktoré sú prepojené s
veľkorozmerovými pilótami priemerov 600 mm a 900 mm. Celá spodná stavba vrátane
základových konštrukcií bude dodatočne izolovaná pomocou hydroizolácií na asfaltovej
báze. Použitá trieda betónu pre základové konštrukcie bola BETÓN STN EN 206+A1:2017
C30/37-XC2(SK)-Cl 0,4-Dmax 22-S3.
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Obr. 3 Základové rošty

Obr. 4 Napojenie zvislých nosných konštrukcií do základov
Zvislý nosný systém objektov v podzemnom podlaží je navrhnutý ako kombinovaný stĺpový
systém so stenami stužujúcich jadier hr. 150 – 200 mm. Pevnostná trieda betónu stĺpov s
rozmermi 1000 x 400 mm použitých v podzemných podlažiach je BETÓN STN EN
206+A1:2017-C30/37-XC2(SK)-Cl 0,4 - Dmax 16 - S3. Stropná doska nad prvým
podzemným podlažím je navrhnutá ako lokálne podopretá stropná doska hrúbky 250mm.
Zvislý nosný systém objektov na prvom nadzemnom podlaží je tvorený taktiež ako na 1.PP
pomocou stĺpového systému so stenami stužujúcich jadier. Stropná doska nad 1.NP je
riešená ako spojitá, keďže je podopieraná masívnymi prievlakmi rozmerov 500 x 750 mm,
v priečnom smere, slúžiacimi ako tiahlo umiestnené v pätách priečnych stien, štartujúcich
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práve z týchto prievlakov. Oblasti napojenia stien (2.NP) na stĺpy (1.NP) vytvárali oblasti,
v ktorých dochádzalo ku obrovskému toku zvislých síl a šmykových napätí.
Nosný systém sa od 2.NP po 8.NP sa už nemenil. Hrúbky stropných dosiek všetkých
nadzemných podlaží je optimalizovaná na 250mm pri efektívnych rozponoch dosiek
7800mm až 8100mm. Použitá hrúbka stien bola 150mm až 200mm.

A1

4

NOSNÝ SYSTÉM HORNEJ STAVBY

Hrúbky stropných dosiek všetkých nadzemných podlaží je optimalizovaná na 250 mm pri
efektívnych rozponoch dosiek 7800 mm až 8100 mm a bola posudzovaná ako spojitá
7-poľová doska. Použitá hrúbka stien bola 150 mm až 200 mm. Významným zásahom do
návrhu konštrukcie objektu bolo ustúpenie najvyššieho podlažia o jeden vonkajší osový
trakt z každej strany, kde sú bytom prisúdené veľké terasy.

Obr. 4 Pohľad na výstuž prievlakov (ťahadiel) v úrovni stropu nad 1.NP (BIM model)

Obr. 5 Pohľad na výstuž prievlakov (ťahadiel) v úrovni stropu nad 1.NP
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Obr. 6 Stykovacia výstuž z ťahadiel do priečnych stien

Obr. 7 Stykovacia výstuž z ťahadiel do priečnych stien
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Obr. 8 Šmyková výstuž stropnej dosky
Schodiská v objekte sú navrhnuté ako monolitické železobetónové (s výnimkou niektorých
krátkych alebo zakrivených schodísk). Tvarovo sú schodiská riešené ako jednoramenné.
Zaujímavým detailom v rámci tohto objektu bolo aj riešenie osadenia balkónových dosiek
pomocou prvkov na prerušenie tepelného mosta. Keďže vyloženie balkónov presahovalo
2,0m dochádzalo na voľnom okraji dosiek k nadmerným deformáciám. Riešenie spočívalo
v integrovaní tiahla do železobetónových zábradlí balkónov, ktoré boli do zvislej nosnej
konštrukcie napojené tiež pomocou prvkov pre prerušenie tepelného mosta.

5

ZÁVERY

Príspevok v krátkosti prezentuje popis obytného súboru „COLOR PARK“ v Žiline. Objekt
je navrhnutý ako monolitická dosko-stenová železobetónová, konštrukcia. Využitie 3D BIM
návrhu v programe Allplan umožnilo riešiť komplikované miesta kolízií výstuže a tvarov
nosných prvkov v predstihu. Aktuálne je dokončená nosná konštrukcia bytových domoch
BD 7+8.
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NOVÝ CESTNÝ NADJAZD NA ULICI 1. MÁJA V ŽILINE
Matúš Uhlík1 – Gábor Szabó1 – Libor Konečný2 – Filip Glovina3
ABSTRAKT
Nový cestný most v Žiline bude postavený ako predĺženie jestvujúcej miestnej komunikácie
1. mája, ktorá bude spájať centrum mesta s obchvatom mesta. Most prekonáva postupne
križovatku ulíc, jestvujúcu zástavbu, 16 koľají a opäť miestnu komunikáciu. Nosná
konštrukcia dĺžky 331,5 m bude tvoj-trámová z predpätého betónu, ktorej dve hlavné polia
dĺžky 75 m budú zavesené pomocou pylónu a ôsmich párov závesov. Článok pojednáva
o tvorbe koncepcie, návrhu jednotlivých častí mostu ako aj o statickom a dynamickom
výpočte mosta.

1

ÚVOD

V rámci stavby „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej
železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ bolo po viacnásobných rokovaniach so zástupcami
mesta Žilina a Železníc SR dohodnuté vyprojektovať nové dopravné prepojenie centra
mesta s komunikáciou I/61. Nový cestný nadjazd v nžkm 336,975 bude miesto pôvodne
zamýšľaného podjazdu slúžiť počas výstavby železničného uzla Žilina na zabezpečenie
prístupu cestnej dopravy zo severnej strany mesta, pretože v mieste jediného jestvujúceho
prístupu – podjazd pod železničným mostom v sžkm 337,694 sa uvažuje s úplnou
dopravnou uzáverou Kysuckej ulice. Most bude vybudovaný ako predĺženie jestvujúcej
ulice 1. mája. Dvojprúdovú mestská komunikácia kategórie MZ 8,5/40 bude na svojom
začiatku prekonávať pomocou mostného objektu križovatku ulíc 1. mája s Hviezdoslavovou
a nízku zástavbu pri železničnej stanici. Následne povedie most s komunikáciou ponad 16
koľají železničnej stanice Žilina a napojí sa na Uhoľnú ulicu resp. následne križovatkou na
cestu I/61. Celková dĺžka cestného prepojenia bude skoro 635 m.

2

KONCEPCIA RIEŠENIA

Pôdorysné a výškové vedenie mosta muselo rešpektovať jestvujúcu komunikáciu ulice 1.
mája a budovu v správe ZSSK pri križovatke ulíc 1. mája a Hviezdoslavova. Zároveň
musela konštrukcia mosta prechádzať v dostatočnej výške (spodná hrana nosnej konštrukcie
min. 7 m nad niveletou - požiadavka ŽSR) nad rekonštruovanou traťou žilinskej stanice a
medziľahlé podpery mosta mohli byť umiestnené len v osi nástupísk. V priestore napojenia
konca mosta na Uhoľnú ulicu bola zase limitujúcim faktorom poloha dôležitého
kanalizačného zberača DN 1200, pri ktorom nebolo možné uvažovať s jeho prekládkou.
Nad týmito všetkými technickými okrajovými podmienkami sa vznášal fakt, že most bude
umiestnený v intraviláne mesta a musí tak spĺňať nielen funkčné, ale aj estetickoarchitektonické požiadavky. Cieľom návrhu bolo, aby most nielen upútal svojím
architektonickým riešením, ale aby zároveň citlivo zapadol do scenérie a charakteru
navrhovaného (industriálneho) priestoru železničnej stanice.

1
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Obr.1 Vizualizácia mosta
Vzhľadom na vyššie uvedené podmienky boli rozmiestnené podpery mosta tak, že vznikli
dve hlavné polia s rozpätiami 75 m (Obr. 1), ktoré budú premosťovať nižšiu zástavbu
(všetky požadované odstupové vzdialenosti boli pri návrhu dodržané) pri stanici a koľajisko
trate. Hlavné polia budú, vzhľadom na maximálnu dovolenú výšku nosnej konštrukcie 1,8
m, zavesené v dvoch sklopených rovinách ôsmimi pármi závesov pomocou pylónu tvaru V.
Pylón bol umiestnený na konci nástupiska č. 2. a bude, kvôli prítomnosti bludných prúdov v
mieste styku so spodnou stavbou, oddelený ložiskami. Na hlavné polia mosta budú
nadväzovať predpolia rozpätí 36+40 m a 38+34+32 m (Obr. 2) konštantnej výšky 1,8 m.
Celá nosná konštrukcia dĺžky 331,5 m bola navrhnutá z predpätého betónu a v priečnom
reze bude dvojtrámová s premennou šírkou trámov. Snahou projektanta mosta bolo, aby
hlavné polia zavesenej časti mosta boli v čo najväčšej miere v priamej časti, čo bolo
docielené za cenu veľmi malého polomeru zakrivenia komunikácie v koncovom predpolí
mosta pri kanalizačnom zberači. Aby bolo možné vystúpať nad železničnú trať, muselo sa
začať so zdvihom nivelety už na ulici 1. mája resp. pri Uhoľnej ulici. Preto na most na
oboch koncoch nadväzujú oporné múry SO 53-33-20 a SO 53-33-21.

Obr.2 Pozdĺžny rez mosta

3

ZAKLADANIE

Územie mosta je pokryté súvislou antropogénnou navážkou. V podloží navážky sú
zachované polohy náplavových sedimentov, pod ktorými sa nachádza komplex štrkov
korytovej fácie rieky Váh. Podložie štrkov je tvorené ílovcami a pieskovcami. Založenie
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mosta bolo, s výnimkou pylóna, navrhnuté hlbinné na veľkopriemerových pilótach priemeru
900 mm, pri ktorých sa uvažuje s vŕtaním pod oceľovou výpažnicou. Pilóty pod
medziľahlými piliermi boli navrhnuté votknuté do mierne zvetraných ílovcov alebo
pieskovcov. Pod pylónom P4 bolo, vzhľadom na spôsob výstavby v stiesnených
podmienkach v tesnej blízkosti prevádzkovanej trate a prítomnosti trakčného vedenia,
navrhnuté založenie pomocou mikropilót. Výkopová jama pylóna bola navrhnutá pažená
pomocou štetovnicových stien. Podzemná voda v mieste mosta je silne agresívna tak na
betónové ako aj oceľové časti stavby, preto bolo navrhnuté zvýšené krytie pilót a tiež
použitie cementu vhodného do silne agresívneho prostredia.

4
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SPODNÁ STAVBA

Spodnú stavbu mosta budú tvoriť dve krajné opory a šesť medziľahlých pilierov, z ktorého
pilier č.4 bude slúžiť na podoprenie pylónu. Opory budú tvorené základovou doskou,
krídlami a opornou stenou, pred ktorú bude predsadený pilier v totožnom tvare ako
medziľahlé piliere. Prechodová oblasť bude riešená pomocou prechodovej dosky.
Drieky medziľahlých pilierov budú votknuté do základových pätiek a budú obdĺžnikového
tvaru so skosenými rohmi. V osi piliera bude vytvorená nika, ktorá sa bude v hornej časti
piliera rozširovať na šírku potrebnú pre uloženie nosnej konštrukcie. Pohľadové plochy
zapustenia budú odlíšené od ostatných hladkých plôch textúrou laťového debnenia. Piliere
budú mať po dĺžke mosta premennú výšku so zachovaným tvarom hlavice.
Základová doska piliera P4 bude prenášať zaťaženie z nosnej konštrukcie do podložia
pomocou mikropilót. Spodná časť drieku piliera, votknutá do základovej dosky, bude
obdĺžnikového tvaru so zaoblenými stranami, ktorá sa smerom hore bude rozširovať na
požadovanú hodnotu pre podopretie nosnej konštrukcie. V pilieri č.4 sa zopakuje motív
zapustenej plochy z medziľahlých pilierov. Okrem niky na pohľadovej strane sa bude
nachádzať nika aj z bočnej strany piliera, ktorá bude plynulo nadväzovať na tvar pylóna.
Nosná konštrukcia bude na spodnú stavbu osadená pomocou 16 ks hrncových ložísk. Pevné
ložiská sa budú nachádzať pod pylónom mosta (P4).

5

NOSNÁ KONŠTRUKCIA

Nosnú konštrukciu bude tvoriť dvojtrámový spojitý nosník z predpätého betónu triedy
C60/75 s rozpätiami polí 36 + 40 + 2 x 75 + 38 + 34 + 32 m, ktorý bude vo svojich dvoch
hlavných poliach symetricky zavesený pomocou 8 párov závesov cez pylón výšky cca 27 m
nad terénom. Šírka nosnej konštrukcie bude premenná, pretože konštrukcia rešpektuje
rozšírenia komunikácie v pôdorysných oblúkoch ako aj rozšírenia obslužných chodníkov v
zavesenej časti mosta. Šírky trámov nosnej konštrukcie budú v predpoliach 0,8 m, v
zavesených poliach sa za účelom vyľahčenia konštrukcie zúžia na 0,5 m (Obr. 3). Za
rovnakým účelom sa mení aj hrúbka hornej dosky medzi trámami od 0,3 m v zavesenej časti
po 0,5 m v predpoliach. Nosná konštrukcia bude nad medziľahlými piliermi opatrená
priečnikmi šírky 2 m ako aj spodnou prepojovacou doskou (Obr. 1), ktorá bude mať celkovú
dĺžku 10 m (symetricky 4 a 4 m od priečnika) a bude ukončená eliptickým nábehom na
dĺžke 3 m. V mieste závesov mosta boli pod konzolami a medzi trámami mosta navrhnuté
priečne rebrá výšky 0,7 m a šírky 1,8 m so šikmými bočnými plochami. Každý záves
prichádza k nosnej konštrukcii pod iným sklonom, takže tomu je podriadený aj sklon
bočných plôch v mieste kotvy závesu.
Drieky pylóna boli navrhnuté obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi. Pozdĺžny rozmer
pylóna (v smere staničenia) sa bude smerom ku kotvám závesov rozširovať. Zároveň sa
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bude v priečnom smere lineárne zmenšovať hrúbka pylóna. Výška driekov pylónov bude
nad nosnou konštrukciou približne 18 m. V hornej časti pylónov sa budú nachádzať kotvy
závesov, keďže sa predpokladá spôsob kotvenia závesov kotva - kotva.

A2

Nosná konštrukcia je v priečnom smere, s výnimkou priečnika pod pylónom, navrhnutá
železobetónová. V spomínanom priečniku bolo navrhnuté priečne predpätie pomocou 4 ks
súdržných predpínacích káblov. V pozdĺžnom smere bola nosná konštrukcia navrhnutá
predpätá kombináciou dodatočne predpätej súdržnej výstuže a vonkajších (nesúdržných)
závesov mosta. Predpínací systém súdržnej výstuže musí byť vrátane kotiev v
elektroizolačnom prevedení a bude pozostávať z 12, 15 a 19-lanových káblov. Závesy mosta
boli navrhnuté 37-lanové. Nosnú konštrukciu mosta vrátane pylóna navrhujeme sledovať
pomocou on-line monitoringu. Výsledky budú poskytnuté správcovi mosta za účelom hlbšej
analýzy.

Obr.3 Vľavo rez predpoliami, vpravo rez zavesenou časťou mosta

6

VYBAVENIE MOSTA

Mostné závery boli navrhnuté lamelové s podopierajúcimi nosníkmi. Na opore OP1 bol
navrhnutý mostný záver s protihlukovou úpravou umožňujúci celkový pozdĺžny pohyb 210
mm. Na opore OP8 musí záver umožňovať nielen pozdĺžny celkový posun 170 mm, ale aj
priečny celkový posun 90 mm. Rímsy mosta boli navrhnuté železobetónové monolitické,
premennej šírky 1500 – 2130 mm. Do ríms bude dodatočne kotvené zábradelné zvodidlo,
zábradlie mestského typu ako aj stožiare verejného osvetlenia. Výplň zábradlia bude tvoriť
dierovaný resp. plný plech. V mieste, kde bude konštrukcia nad koľajiskom, bude zábradlie
zvýšené, aby tvorilo zábranu proti dotyku živých častí trakčného vedenia. Na moste bolo
navrhnuté štandardné riešenie vozovkového súvrstvia s izoláciou. Odvodnenie mosta bude
zabezpečené pomocou mostných odvodňovačov, ktoré budú osadené v úžľabí nosnej
konštrukcie, doplnenými pozdĺžnym zvodom vedeným pod konzolou mosta. Pylón a závesy
mosta budú osvetlené.

7

TECHNOLÓGIA VÝSTAVBY MOSTA

Výstavba mosta bude vyžadovať zvýšené nároky na zhotoviteľa, keďže ide o neštandardnú
mostnú konštrukciu v komplikovaných stavebných a základových podmienkach (intravilán,
požiadavka na zachovanie prevádzky na premosťovanej trati, kontaminovaná podzemná
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voda v mieste mosta atď.). Nosnú konštrukciu mosta navrhujeme vybudovať kombináciou
dvoch technológií výstavby – letmou betonážou (pole 3) a betonážou na pevnej skruži
(ostatné polia mosta). Navrhnutý postup výstavby mosta rešpektuje požiadavky ŽSR a to
tak, aby boli minimalizované obmedzenia (výluky) na trati.

8

STATICKÝ A DYNAMICKÝ VÝPOČET MOSTA

Tím z LKM Consult vypracoval v rámci programového systému Midas Civil podrobnú
statickú analýzu. Vzhľadom na zložitú geometriu mosta, postupnú výstavbu a použitý typ
prierezu, bola nosná konštrukcia riešená ako priestorový rošt. Pre overenie rozdelenia
napätia v priečnom reze, vyhodnotenie lokálnych oblastí kotvenia závesov, rebier a oblasti
podpôr, sa vyhotovil dosko-stenový 3D model celej konštrukcie. Veľká pozornosť bola
venovaná podporovým oblastiam dvojtrámov s doplnenou spodnou doskou, výstavbe
zavesených polí a ich postupnému napínaniu pomocou súdržných predpínacích káblov.
Pylóny boli podrobené nelineárnej analýze stability. Výstupy z podrobného priestorového
modelu nosnej konštrukcie vrátane seizmických účinkov slúžili na dimenzovanie ložísk,
spodnej stavby a zakladania.
S ohľadom na postupnú výstavbu, zmeny statického systému a rozdielny čas vzniku
konštrukčných prvkov, bola vykonaná detailná časovo-závislá analýza nosnej konštrukcie.
Tieto výpočty slúžili na stanovenie redistribúcie statických účinkov, určenie reakcií na
montážne podpery a analýzy účinkov od reologických javov ako je dotvarovanie a
zmrašťovanie.
Pomocou dynamickej analýzy sa vyčíslili vlastné tvary konštrukcie a bolo preukázané, že
zavesená konštrukcia má prijateľnú odozvu na dynamické zaťaženie. Samotné závesy boli
ďalej posúdené na únavové rozkmity napätí a vhodným konštrukčným usporiadaním
závesov sa znížili riziká spojené s kmitaním závesov vplyvom vetra.

9

TVORBA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Všetky podstatné stavebné časti mosta boli vzhľadom na komplikovanú geometriu spodnej
ako aj hornej stavby vytvorené v 3D prostredí a premietnuté do 2D výkresovej časti
dokumentácie. Zvládnutie projektových prác v trojrozmernom prostredí považujeme za
základný level pre systém projektovania pomocou Building Information Modelling (BIM),
ktorým sa bude uberať aj projekcia inžinierskych stavieb a teda aj mostných objektov. V
čase tvorby projektovej dokumentácie sme mali za sebou pilotný projekt pomocou BIM
systému [1].
Tvary spodnej stavby ako aj pomerne komplikovaný tvar pylóna a závesov boli modelované
v 3D prostredí programu AutoCAD. Pre modelovanie samotnej nosnej konštrukcie, ktorej
tvar bol zložitý z dôvodu pôdorysného a výškového zakrivenia, preklápania mostovky,
rozširovania a zužovania vozovky v oblúkoch a zmeny šírky ríms, bola použitá nadstavba
pre program AutoCAD so zameraním na modelovanie cestných mostov [2]. Program bol
nasadený na projekt a pomocou podpory vývojára bol úspešne použitý ako primárny nástroj
pre tvorbu modelu nosnej konštrukcie, tvaru predpínacích káblov ako aj niektorých častí
príslušenstva mosta (ložiská, odvodnenie mosta, zábradlie atď.). Následne sa kontrolovala
vzájomná geometria spodnej stavby, nosnej konštrukcie a príslušenstva mosta a odhaľovali
sa kolízie, ktoré pri tvorbe 2D dokumentácie neboli zastihnuté.
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10

ZÁVER

Projektová dokumentácia mosta je výsledkom tímovej spolupráce projektantov z
projekčných kancelárií REMING Consult a LKM Consult. Bez nej by nebolo možné návrh
mosta zvládnuť v tak krátkom čase a požadovanej kvalite. Veríme, že nami vynaložené
úsilie ocení tak zhotoviteľ počas výstavby mosta, ako aj široká verejnosť, pre ktorú bude
nový most nielen vizuálnou, ale hlavne funkčnou dominantou mesta Žilina.
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Obr. 4 a 5 Vizualizácia mosta

Literatúra
[1]

Uhlík, M.: Zelený most – rekonštrukcia mosta v km 7,892 trate Bratislava-Nové
Mesto – Dunajská Streda, Inžinierske stavby / Inženýrske stavby, 06/2017, #394.

[2]

dostupné na http://www.easybridge.sk/

94

MOSTY V KRIŽOVATKE PREŠOV ZÁPAD
Juraj Kopčák1– Vladimír Suchár2– Marek Semančík3
ABSTRAKT
Križovatka Prešov-západ zabezpečuje mimoúrovňové kríženie a vzájomné prepojenie diaľnice
D1, rýchlostnej cesty R4 Prešov-severný obchvat, cesty I/18, cesty II/546 a komunikačného
systému mesta Prešov. Prvá časť križovatky bola realizovaná v rámci stavby D1 Prešov –
Svinia, kedy boli zrealizované tri mostné objekty. V súčasnosti sa v rámci stavby D1 Prešov
západ - Prešov juh buduje ďalších osem mostov. Pri potrebe premostenia množstva prekážok
a vzájomných križovaní vetiev sa vytvoril priestor na vznik zaujímavých mostných konštrukcií,
ktoré budú budované rôznymi technológiami a budú rôznych typov ako napríklad zavesený most
s nízkym pylónom, dvojtrámový most s externým predpätím, či parapetný most.

1

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O STAVBE

Výstavba útvarovej križovatky „Prešov západ“ sa začala ešte v roku 2008, kde v rámci stavby
D1 Prešov - Svinia bola postavená jej prvá etapa. Vtedy križovatka zabezpečovala napojenie
diaľnice D1 na cestu I. triedy, čím bolo napojené mesto Prešov na diaľničnú sieť zo západu.
Napojenie bolo riešené dvoma vetvami, na ktorých boli vybudované tri mosty. Za zmienku stojí
najmä most 215-00 na vetve č.2, ktorá zabezpečuje napojenie cesty I/18 v smere z Prešova do
Popradu na diaľnicu D1 a premosťuje okružnú križovatku.

Obr. 1 Pohľad na mostný objekt 215-00 po dobudovaní 1.etapy križovatky
Mostný objekt je tvorený dvojtrámovou nosnou konštrukciou z predpätého betónu s externými
predpínacími káblami vedenými 1,7m pod spodným okrajom nosnej konštrukcie v strede
každého poľa. Takéto riešenie bolo možné, lebo mostný objekt sa nachádza v dostatočnej výške
nad terénom (cca15-16m) a nad premosťovanou okružnou križovatkou. Vedením voľných
káblov cez oceľové deviátory v strede polí mosta sa zvyšuje ich zdvihová účinnosť, čo umožnilo
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znížiť výšku prierezu a rovnako efektívnejšie navrhnúť predpínaciu výstuž. Objekt je
desaťpoľový s rozpätiami polí 29,0m, 8x 35,0m a 29,0m. Celková dĺžka mosta je 347m. Mostný
objekt je do veľkej miery pohľadovo exponovaný, nakoľko je viditeľný takmer zo všetkých častí
križovatky. Trojuholníkový motív, ktorý nám ponúka táto vzperadlová sústava, je použitý aj
v ďalších konštrukčných častiach mosta.
V roku 2017 sa začala výstavba diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh. V rámci tejto stavby je
v križovatke „Prešov západ“ navrhnutých osem mostov. Celkovo to teda bude križovatka
s jedenástimi mostnými objektami. Mosty zabezpečia kríženie a vzájomné prepojenie vetiev
križovatky v troch výškových úrovniach. V križovatke sa nachádzajú rôzne typy mostných
objektov, ktoré sú budované rôznymi technológiami kvôli tomu, že vzájomne križovanie vetiev
a premosťovanie množstva prekážok spôsobilo rôzne návrhové a technologické obmedzenia.
Dominantu križovatky tvorí diaľničný most 201, ktorého nosná konštrukcia bude zavesená na
predpínacích kábloch typu extradosed. Druhým najdlhším mostom križovatky na vetve
spájajúcej diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4 je most 208, ktorého externé predpínacie káble
budú vedené mimo prierez nosnej konštrukcie pod jej spodnou hranou v strede troch polí, a takto
bude konštrukčne nadväzovať na už jestvujúci most 215 nad okružnou križovatkou, ktorý je tiež
tvorený vzperadlovou sústavou. Pestrosť konštrukčných riešení mostov v tejto križovatke
potvrdzuje aj mostný objekt 213. Je navrhnutý ako trojpoľový most, ktorý vzhľadom na výškové
obmedzenia je navrhnutý v priečnom smere ako parapetný s nosnou konštrukciou integrovanou
do spodnej stavby.

2

201-00 Most na diaľnici D1 nad vetvami križovatky

Keďže sa tento mostný objekt nachádza v najvyššej úrovni križovatky, tvorí jej dominantný
prvok. Zároveň je to aj najdlhší most v križovatke. Pod ním sa nachádzajú mostné objekty na
vetvách mimoúrovňovej križovatky „Prešov západ“.

Obr. 2 Priečne rezy mostného objektu 201-00
Celková dĺžka nosnej konštrukcie je 550 metrov. Tento most je dvanásťpoľový s rozpätiami polí
27 až 74 metrov. Mostný objekt je tvorený dvoma samostatnými nosnými konštrukciami, ktoré
sú navrhnuté ako dvojkomôrkové so šikmými vonkajšími stenami.

Obr. 3 Pozdĺžny rez mostného objektu 201-00
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V hlavných poliach č. 7 a 8 je situovaný najväčší počet vetiev križovatky. Výškovo a smerovo
sú vedené tak, že je nutné ich premostiť dvoma poľami dĺžky 74m, pri výške nosnej konštrukcie
max. 2,3 m.
Most v predmetných poliach premosťuje tieto prekážky pomocou externých predpínacích káblov
typu extradosed, ktoré sú deviované cez pylón na podpere č.8 vo výške cca 10m nad úrovňou
nosnej konštrukcie.
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Obr. 4 Pohľad na rozostavaný mostný objekt 201-00
Káble typu „extradosed“ sú kotvené do šikmých rebier na nosnej konštrukcii. Rebrá sú
našikmené voči osi nosnej konštrukcii na 45o, tak, aby bol zabezpečený plynulý prenos síl z ED
káblov do nosnej konštrukcie. Rebrá budú zároveň priečne predopnuté. Takýmto riešením bolo
možné dosiahnuť požadované rozpätie a zároveň sa zvýrazniť dominantnosť mostného objektu.
Mostný objekt bude iluminovaný.

Obr. 5 Pohľad na časť rozostavanej križovatky s dominantným objektom 201-00
Spodná stavba pozostáva z dvoch krajných opôr a jedenástich medziľahlých podpier. Opory sú
navrhnuté ako úložné prahy založené na veľkopriemerových pilótach. Medziľahlé podpery sú
navrhnuté v tvare písmena V, čo ďalej rozvíja trojuholníkový motív použitý v križovatke
„Prešov západ“. Podpera č. 8 (spoločná pre obe nosné konštrukcie) bude tvoriť výrazný prvok
a to svojím tvarovaním (v tvare písmena W), ale najmä svojimi rozmermi. Je vysoká takmer
30m a v jej hornej časti sú cez ňu deviované káble typu extradosed.
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3

208-00 Most na vetve č. 8 nad cestou I/18

Mostný objekt sa nachádza na dvoch vetvách križovatky „Prešov západ“. Zabezpečuje napojenie
z diaľnice D1 na rýchlostnú cestu R4 v dopravných smeroch Poprad – Svidník a Košice Svidník. Premosťuje šesť vetiev križovatky „Prešov západ“, cestu I/18 a potok Vydumanec.
Mostný objekt je pôdorysne rozvetvený, kde k mostu na vetve č.8 – dvanásťpoľový most
s dĺžkou nosnej konštrukcie 530 m - sa pripája most na vetve č.10 - trojpoľový most s dĺžkou
101m.
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Obr. 6 Pozdĺžny rez mostného objektu 208-00
Most na vetve č.8 má dvanásť polí s rozpätiami 29,0m až 65,0m. Voľná šírka komunikácie na
moste je 13,4m a predstavuje trojpruhovú jednosmernú vetvu. Nosná konštrukcia mostného
objektu je navrhnutá monolitická, spojitá, z dodatočne predpätého betónu. Šírka nosnej
konštrukcie je 15,20m. V priečnom smere je nosná konštrukcia navrhnutá dvojtrámová
s obojstrannými konzolami. Pre zachovanie rovnakého typu nosnej konštrukcie pri pomerne
veľkom rozptyle rozpätí polí, je dvojtrámová nosná konštrukcia v troch najdlhších poliach
vzopretá externe vedenými voľnými káblami. Externé káble sú vedené cez oceľový deviátor
v strede polí 2,5m pod spodným okrajom nosnej konštrukcie a budú pôsobiť ako vzperadlová
sústava. Výška dvojtrámovej nosnej konštrukcie je 2,30m, ktorá sa mení na 3,10m v mieste
nábehov pri podperách najdlhších polí. Pre zvýšenie tuhosti v krútení je nad týmito podperami
navrhnuté uzavretie dvojtrámového priečneho rezu spodnou doskou.

Obr. 7 Priečny rez mostného objektu 208-00
Most na vetve č.10 má tri polia s rozpätiami 24,0m až 41,0m. Voľná šírka komunikácie na
moste je 9,65m a je tvorená dvojpruhovou jednosmernou vetvou. Nosná konštrukcia je
navrhnutá monolitická, spojitá, z dodatočne predpätého betónu. V priečnom smere
jednotrámová nosná konštrukcia šírky 11,55 m s obojstrannými konzolami má konštantnú výšku
2,30m. Jednotrámová nosná konštrukcia sa plynulo pripojí k pravému trámu dvojtrámovej
nosnej konštrukcii.
Nosná konštrukcia je predpínaná 19 - lanovými súdržnými predpínacími jednotkami. Po
dobudovaní nosnej konštrukcie boli na most osadené oceľové deviátory ukotvené do priečnikov
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v strede najdlhších polí a nosná konštrukcia bola predopnutá externe vedenými voľnými
káblami, ktoré sú kotvené za nadpodperovými priečnikmi v hornej doske NK.
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Obr. 8 Pohľad na mostný objekt 208-00
Spodná stavba pozostáva z troch krajných opôr a trinástich medziľahlých podpier. Pri tvarovaní
spodnej stavby bol dodržaný rovnako ako pri iných mostoch križovatky motív písmena „V“.
Krajné opory sú navrhnuté ako úložné prahy založené na veľkopriemerových pilótach, resp. ako
dvojica driekov votknutá do základu. Priestor za driekmi je vyplnený stenou hrúbky 0,85m,
ktorá tvorí záverný múrik. Medziľahlé podpery na moste sú navrhnuté ako stĺpové a v hornej
časti sa driek podpery rozdeľuje na dva samostatné časti v tvare písmena „V“. Zakladanie
podpier je vzhľadom na geologické pomery navrhnuté ako hlbinné na veľkopriemerových
pilótach.

4

213-00 Most na vetve č.6 (cesta II/546) v km 0.3 nad vetvou križovatky

Mostný objekt patrí medzi menšie mosty predmetnej križovatky. Vo výškovo obmedzených
pomeroch bolo potrebné umiestniť cestu II. triedy a súbežný chodník pre peších ponad vetvu
križovatky „Prešov západ“.
Trojpoľová nosná konštrukcia je monolitická z dodatočne predpätého betónu celkovej dĺžky
59,0m. V priečnom smere je nosná konštrukcia tvorená dvojicou parapetných nosníkov
s jednostrannou (pravostrannou) konzolou pre pešiu dopravu. Výška nosnej konštrukcie
(parapetných nosníkov) je premenná od 1,45m v poli až po 2,15 nad podperami. Hrúbka dosky
medzi parapetnými nosníkmi je 0,40m so zväčšením hrúbky na 0,55m pri parapetných
nosníkoch.
Spodná stavba mosta je tvorená dvojicou opôr a dvojicou medziľahlých podpier. Opory sú
tvorené úložnými prahmi zo železobetónu založenými na veľkopriemerových pilótach a sú
rámovo spojené s nosnou konštrukciou. Veľkopriemerové pilóty 0,9m dĺžky 16,0m majú v
hornej časti (5,0m) zúžený prierez 0,6m, čím táto časť pilót pôsobí ako ohybovo poddajné
stĺpy. Na oporách je prostredníctvom elastomerných ložísk uložená prechodová doska ukončená
ozubom obmedzujúcim jej pohyb. Medziľahlé podpery sú rámové konštrukcie tvaru „V“,
votknuté do základovej dosky a založené na veľkopriemerových pilótach 0,9m. Nosná
konštrukcia je na podperách uložená prostredníctvom vrubových kĺbov.
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Obr. 9 Mostný objekt 213-00
Z dôvodu zníženia namáhania pilót na krajných oporách od dotvarovania a zmrašťovania nosnej
konštrukcie po predopnutí, bolo navrhnuté dočasné posuvné uloženie nosnej konštrukcie na
oporách. Samotná nosná konštrukcia bola vybudovaná v dvoch pracovných etapách. V prvej
etape bola vybudovaná nosná konštrukcia na pevnej podpernej skruži a uložená na oporách
prostredníctvom elastomerných ložísk. V druhej etape bolo zrealizované rámové spojenie
s krajnými oporami.
Zo statického hľadiska pôsobí nosná konštrukcia v definitívnom štádiu ako združený rám a tvorí
jeden dilatačný celok. Voľná šírka na moste je 8,80m. Parapetné nosníky sú chránené proti
nárazu vozidla predsadeným zvodidlom kotveným do železobetónovej rímsy šírky 0,7m.
Pravostranný chodník pre peších má voľnú šírku 2,0m. Celková šírka nosnej konštrukcie vrátane
chodníkovej konzoly je 14,60m.

5

ZÁVER

Križovatka „Prešov západ“ bude po dobudovaní zohrávať kľúčovú úlohu pri dopravnom
napojení mesta Prešov na diaľnicu D1 a rýchlostnú cestu R4. Vzhľadom na svoju rozlohu,
množstvo krížení a prepojení cestných komunikácii sa stane prirodzenou dominantou
predmetného úseku diaľnice aj priľahlého územia. Napriek množstvu rôznych typov mostných
konštrukcií sme sa snažili o zachovanie spoločných tvarových zásad tak, aby si každý mostný
objekt zachoval svoju jedinečnosť, ale zároveň pôsobil v harmónii s ostatnými mostnými
objektami. Spoločný trojuholníkový motív sa v rôznych podobách objavuje hlavne na prvkoch
spodnej stavby, nosnej konštrukcie, ale aj ostatného vybavenia. Výstavba celej križovatky aj
úseku diaľnice postupuje rýchlo vpred a s veľkou pravdepodobnosťou bude dodržaný termín
sprejazdnenia celého úseku v roku 2021. Veríme, že mostné objekty v križovatke vytvoria
harmonické a trvalé dielo, ktoré bude kladne prijaté širšou verejnosťou aj odborníkmi.
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MUROVANÉ KLENBOVÉ MOSTY V DLHODOBEJ
PREVÁDZKE NA TRATIACH ŽSR
Patrik Kotula1– Ondrej Kridla2
ABSTRAKT
Murované klenbové mosty popri početnej prevahe tradičných mostných konštrukcií, tvoria
integrálnu súčasť železničnej infraštruktúry. Sú najstarším typom železničných mostov, ktoré
aj napriek svojmu vysokému veku a nárokom kladeným na prevádzku nákladov výrazne
odlišných od čias, kedy boli postavené, neustále slúžia svojmu účelu. Mnohé z nich dnes patria
k technickým pamiatkam a preto pri výbere údržby murovaných oblúkov by mal byť zvážený
spôsob realizácie ich opravy. Príspevok mapuje aktuálny stav týchto typov mostov v európskej
železničnej infraštruktúre a v sieti ŽSR, prezentuje súčasné možnosti numerickej analýzy
oblúkov murovaných klenieb s dôrazom na zohľadnenie vplyvu degradácie materiálových
prvkov a lokálnych porúch na výslednú zaťažiteľnosť.

1

ÚVOD

Masívne murované klenbové mosty sú neoddeliteľnou súčasťou európskej železničnej
infraštruktúry. Patria k najstarším typom prevádzkovaných mostných konštrukcií a aj napriek
tomu, že boli navrhované za iných podmienok a pre iné zaťaženia, oproti súčasným nárokom
na prepravu, stále sú schopné plniť svoju funkciu. V prevažnej väčšine prípadov sa javí ako
vhodnejšie prikročiť k sanačným opatreniam a predĺžiť životnosť týchto stávajúcich
konštrukcií oproti možnostiam ich nahradenia iným typom mosta.
V roku 2002 iniciovali maďarské železnice (MÁV) projekt Medzinárodnej železničnej únie
(UIC), ktorého úlohou bolo zlepšiť poznatky, ktoré sú v súčasnej dobe k dispozícii v oblasti
hodnotenia murovaných klenbových mostov, ich diagnostiky a sanácie, prípadne dať
k dispozícii nové nástroje pre použitie potrieb zúčastnených železničných správ. Iniciatíva
prebiehala do roku 2006, kde formou vyplnených dotazníkov (celkové informácie o počte
murovaných klenbových mostov, percentuálne zastúpenie v rámci všetkých mostov a pod.)
prispievali zapojené železničné správy. Ďalšie sledované parametre sa týkali počtu mostných
otvorov, rozpätiam polí a veku mosta. Získané dáta boli podkladom pre projekt MAB
(Masonry Arch Bridges), ktorý sa sústredil na aktuálne možnosti vyšetrovania a hodnotenia
únosnosti existujúcich murovaných klenbových mostov, ich diagnostiky a problematiky
sanačných zásahov [1] a v roku 2011 bola vydaná Vyhláška UIC 778-3 R: Recommendations
for the inspection, assessment and meintance of masonry arch bridges. [2]
Všetky v projekte zapojené železničné správy majú evidenciu mostných objektov na svojich
tratiach a preto sa dal spracovať percentuálny prehľad aktuálneho stavu murovaných
klenbových mostov. V tabuľke č.1 je spracovaný štatistický prehľad vybraných murovaných
klenbových mostov. Z hľadiska počtu mostných otvorov je percentuálny podiel z celkového
počtu sledovaných mostov nasledovný: jednopoľové murované klenbové mosty (najmä s
presypávkou) – 85,2%, s dvomi otvormi – 5,1%, s tromi otvormi – 4,0% a s viac ako tromi
otvormi – 5,7%. V tab. 2 je spracovaný prehľad percentuálneho rozdelenia z hľadiska
svetlosti otvorov. [1]
1
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Tab. 1 Štatistický prehľad murovaných klenbových mostov [1] (upravené)
SNCF
(Francúzsko)

A2

RFI
(Taliansko)

Počet murovaných
klenbových mostov
78 0005
56 888
a priepustov1
Počet murovaných
údaje
klenbových
neboli k
18 060
mostov2
dispozícii
Percentuálny
podiel zastúpenia
v celkovom počte
76,8
94,5
všetkých mostov
a priepustov3
Percentuálne
údaje
zastúpenie
neboli k
43,5
v celkovom počte
dispozícii
všetkých mostov4
1 zahrňuje aj priepusty s rozpätím menším ako 2,0 m
2 zahrňuje aj priepusty s rozpätím väčším ako 2,0 m
3 aj priepusty s rozpätím menším ako 2,0 m
4 aj priepusty s rozpätím väčším ako 2,0 m
5 k dispozícii je iba približná hodnota

NR
(Veľká
Británia)

REFER
(Portugalsko)

DB
(Nemecko)

RENFE
(Španielsko)

ČD
(České
dráhy)

17 867

11 746

35 0005

údaje neboli
k dispozícii

4 858

16 5005

874

8 653

3 144

2 391

46,9

89,8

38,9

údaje neboli
k dispozícii

18,9

údaje
neboli k
dispozícii

39,6

27,5

49,3

35,8

Tab. 2 Percentuálne rozdelenie mostov z hľadiska počtu otvorov [1] (upravené)
Počet mostných
otvorov
Percentuálne
zastúpenie

1

2

3

<3

85,2

5,1

4,0

5,7

Databáza obsahuje ďalšie prehľady a štatistické údaje, ktoré už neuvádzame, avšak treba
zdôrazniť, že percentuálny podiel týchto typov mostov s rozpätím do 5,0 m je 80,9% a preto
numerická analýza v programe LimitState Ring [3] bola zameraná na reprezentačný most
s premennou presypávkou so svetlosťou práve 5,0 m (podrobnejšie pozri v kap. 3).
Tab. 3 Vek klenieb [1] (upravené)
Vek klenby
Percentuálne
zastúpenie

< 50 rokov

50 – 100 rokov

100 – 150 rokov

> 150 rokov

3,8

15,1

69,5

11,7

Tab. 4 Hodnotenie murovaných klenbových mostov z hľadiska ich stavu [1] (upravené)
Stav mosta
Percentuálne
zastúpenie

dobrý

vyhovujúci

špatný

veľmi špatný

42

43

14

1

Jedny z dôležitých údajov sú informácie o veku týchto typov mostov (tab. 3) a ich aktuálneho
stavu (tab. 4). Z uvedených prehľadových tabuliek vyplýva, že aj tejto oblasti železničných
mostov treba venovať patričnú pozornosť, aj keď sa z pohľadu štruktúry používaných typov
železničných mostných konštrukcií, najmä veľkorozponových, jedná o malú skupinu
objektov, najmä z hľadiska rozpätí a použitého materiálu.
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Na tratiach ŽSR spravidla rozlišujeme medzi oceľovými mostami, ktoré tvoria približne 22%
z celkového počtu 2301 mostov aj veľkú skupinu masívnych mostov 78%, do ktorých
zaraďujeme aj tehlové a kamenné mosty. Mostov, ktorých vek prekračuje 100 rokov je 407,
medzi nimi nájdeme mosty aj z roku 1848 – jedná sa o najstaršie mosty na Slovensku, ktoré
boli realizované pri výstavbe centrálnej uhorskej železnice v rokoch 1840-1850. Medzi
najvýznamnejšie mosty tohto typu zaraďujeme: Hanušovský viadukt, Chramočský viadukt,
Telgártsky viadukt, Marcheggský viadukt. [4]
Tab. 5 Prehľad vybraných klenbových mostov na tratiach ŽSR [5, 6] (upravené)
Materiál klenby

tehla

kameň

Prostý betón
alebo ŽB

Počet mostov

45

34

48

V tab. 5 je uvedený prehľad klenbových mostov z hľadiska použitého materiálu pri výstavbe
klenby. Výber suroviny na prvky nosnej konštrukcie mosta, teda v prevažnej väčšine
jednopoľovej klenbovej konštrukcie, bol podmienený najmä dostupnosťou miestnych
zdrojov, technológie a dobe výstavby jednotlivých tratí. Prvé železničné trate na území
Slovenska, ktorých výstavba bola realizovaná v rokoch 1844-1850 (Centrálna uhorská
železnica) preferovali ako nosný prvok klenby tehlu. Uhorsko-Haličská železnica (18601873) a Uhorská severná železnica (1864-1873) zase používala na klenby kameň. Na
Košicko-Buhumínskej železnici v úsekoch, ktoré boli realizované v 50-tich rokoch minulého
storočia sa nachádzajú klenbové mosty z prostého alebo vystuženého betónu.
V súčasnej dobe (2020) máme v prevádzke jak pôvodné, tak rekonštruované a zosilňované
murované klenbové mosty, ktorých rozsah vyplynul z porúch alebo z aktuálnej potreby
rozšírenia z jednokoľajovej na dvojkoľajovú sústavu, resp. v rámci modernizácie tratí ŽSR na
vyššiu traťovú rýchlosť do 160 kmh-1. [4]
Z hľadiska podrobnejšieho prehľadu o stave murovaných klenbových mostov sa zameriame
na TÚ 2805, Trať 100 ŠT. HRANICA SR / RAKÚSKO – DEVÍNSKA NOVÁ VES. Na
tomto úseku sa nachádzajú jedny z najstarších murovaných klenbových mostov (výstavba
mostov prebiehala v rokoch 1848-1885), z ktorých niektoré sú v pôvodnom stave alebo po
čiastočnej rekonštrukcii, resp. po zosilnený klenby. Na tomto TÚ sa nachádza 25 murovaných
klenbových mostov (prevažujú mosty o jednom otvore), z ktorých niektoré boli zosilnené
vystuženým betónovým plášťom. Na týchto mostoch môžeme pozorovať klasické poruchy
klenbových častí: výskyt priečnych a pozdĺžnych trhlín rozovretia 1,0 – 3,0 mm, vypadnuté
alebo vysunuté tehly, vypadaná alebo zvetraná malta, lokálny výskyt rozdrvených tehiel,
a pod. U mostoch, na ktorých bola realizovaná sanácia, resp. zosilnenie klenby vystuženým
betónovým plášťom sa nachádzajú nasledovné poruchy: pozdĺžne a priečne trhliny rozovretia
1,0 – 3,0 mm, výkvety, kvaple, obnažená a skorodovaná výstuž. Podrobnejší opis mostov a ich
celkové hodnotenie je uvedený v Mostných revíznych správach [5], z ktorých vyplýva, že
podľa predpisu ŽSR S5 Správa železničných mostných objektov (platný do 6/2020),
z hľadiska celkového hodnotenia mosta z možných troch stupňov hodnotenia dominantnými
sú: K (konštrukcia, klenba) stupeň 2 – vyhovujúci a S (spodná stavba) stupeň 2 – vyhovujúci.
Len na dodatok uvádzame, že od 7/2020 platí na ŽSR nový predpis TS5 Spáva mostných
objektov [7], kde sa železničné mosty hodnotia už piatimi stupňami: Stupeň 1 - stav výborný,
Stupeň 2 - stav dobrý, Stupeň 3 - stav vyhovujúci, Stupeň 4 - stav obmedzujúci, Stupeň 5 - stav
nevyhovujúci.
103

A2

3

NUMERICKÁ ANALÝZA KLENBOVÝCH MOSTOV

Správanie sa klenbovej konštrukcie pri zaťažení je značne ovplyvnené jednak tvarom
konštrukcie, kedy dominantným namáhaním je kombinácia tlaku a ohybu, a jednak použitím
materiálom. Táto skutočnosť zásadne ovplyvňuje správanie sa prierezu pri zaťažení a vo
svojom dôsledku aj správanie sa konštrukcie ako celku. Murivo ako také totiž neumožňuje
prenos ťahových síl a v nadväznosti na pôsobiace zaťaženie tak dochádza ku zmenám tuhosti
konštrukcie a priebehu tlakovej čiary v konštrukcii. Komplexné chovanie konštrukcie tak
ovplyvňuje aj analýzu konštrukcie, resp. stanovenie zaťažiteľnosti a overenie prechodnosti.

A2

Výpočtový program LimitState Ring [3] bol použitý na numerickú analýzu železničného
murovaného klenbového mosta s jedným otvorom. Bola zvolená svetlosť otvoru 5,0 m,
vzopätie oblúka 2,5 m, hrúbka presypávky bola riešená variantne a to: 0,5 m, 1,0 m a 1,5 m.
Hrúbka klenby bola pri všetkých variantoch konštantná: 0,6 m. Materiál klenby bol
uvažovaný ako: tehlové murivo, kvádrové a lomové kamenivo. Boli použité tri typy mált: LM
– vápenná malta, LCM – vápenno-cementová malta a CM – cementová malta. Na obr. 1 sú
uvedené vstupné údaje do numerickej simulácie. Degradácia malty bola simulovaná
vypadnutím zo škár v strednej tretine lícovej strany iba u kamenných klenieb do hrúbky 100
mm.

Obr. 1 Vstupné údaje do numerickej simulácie v programe LimitState Ring.
Stanovenie zaťažiteľnosti bolo určované cez zaťažovaciu schému LM71, ktorá bola
reprezentovaná iba štvoricou náprav. Klenbový most, kde bolo pre nosný murovací prvok
(MP) použité kvádrové a lomové kamenivo, sa vo všetkých variantoch počítalo bez poruchy
maltových škár a so simuláciou vypadnutej malty do hrúbky 100 mm v strednej tretine
klenby. Pri tehlovom klenbovom moste, vzhľadom na to, že počet škár odpovedal skutočnej
hrúbke MP a pre náročnosť na úpravu vstupných údajov, nebolo uvažované. Uvádzame
vypočítané zaťažiteľnosti pre varianty simulovaných mostov iba s vápennou maltou, nakoľko
bola limitujúcim faktorom pre svoju nízku pevnosť v tlaku. Z obrázkov č. 2 až č. 4 je zrejmé,
že pri zohľadnení vypadávania malty dochádza k posunu plastických kĺbov v klenbe smerom
k oslabenej časti a tým pádom aj k zníženiu zaťažiteľnosti jednotlivých variant
analyzovaného mosta.
Program LimitState Ring má však široké možnosti z hľadiska simulovania porúch v klenbe,
napr.: špecifikácia jednotlivých murovacích prvkov z hľadiska rozdielnej pevnosti v tlaku,
možnosť zadania premenlivej hrúbky klenby (simulácia vypadnutých kusov MP), pri
nerovnomernom vypadávaní malty zo škár je možné toto simulovať v každej škáre osobitne,
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pre jednotlivé škáry je možné zadať rozdielne súčinitele trenia a pevnosti v tlaku, poklesy
konštrukcie, pozdĺžne trhliny v klenbe (prejaví sa zmenou účinnej šírky). Avšak nie všetky
poruchy v klenbe sa dajú v uvedenom programe priamo modelovať, napr.: poruchy oporných
konštrukcií (čelné steny, krídla mosta), šikmé trhliny, poruchy vozovky a pod. Analýzu
menovaných porúch treba urobiť osobitne a ich vplyv na odolnosť klenbového mostného
objekta potom uvážiť oddelene od odolnosti klenby.
V našom prípade, nakoľko sa nejednalo o konkrétny mostný objekt, sa z uvedených možností
z hľadiska degradácie použila iba možnosť oslabenia prierezu vypadnutím časti malty
z lícovej strany klenby.
Na obr. 2 sú vypočítané zaťažiteľnosti pre murovaný klenbový most s kvádrovým
kamenivom. Vidíme, že pri zvážení oslabenia prierezu simulovaním vypadnutej časti malty
nastáva k posunu plastických kĺbov a zníženiu zaťažiteľnosti mosta. Dostatočná hrúbka
presypávky bezpečne roznáša zaťaženie na väčšiu rubovú plochu klenby a aj napriek
simulovanej poruche sú vypočítané zaťažiteľnosti postačujúce.

Obr. 2 Murovaný klenbový most s jedným otvorom – kvádrové kamenivo
Na obr. 3 sú výsledky numerických simulácií pre klenbu z tehlového muriva a na obr. 4 pre
klenbu z lomového kmeniva.

Obr. 3 Murovaný klenbový most s jedným otvorom – tehlové murivo
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Obr. 4 Murovaný klenbový most s jedným otvorom – lomové kamenivo
Z uvedených numerických simulácií vyplýva, že najnižšie hodnoty vypočítanej zaťažiteľnosti
vychádzali pre murovaný klenbový most s lomovým kamenivom.

4

ZÁVERY

Príspevok sa zaoberá prehľadom murovaných klenbových mostov z pohľadu európskej
železničnej infraštruktúry a vybraného úseku ŽSR. Prezentované výsledky výpočtov
z numerickej analýzy z programu LimitState Ring preukazujú dostatočnú rezervu uvedených
mostov z hľadiska súčasných požiadaviek na dopravné zaťaženie. Aj napriek tomu, že tieto
typy mostov z hľadiska veku majú viac ako sto rokov, sú naďalej spoľahlivým prvkom
v rámci železničnej infraštruktúry a preto si zasluhujú našu pozornosť, ale treba dôrazne dbať
na ich patričnú údržbu.
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SEKUNDÁRNA OCHRANA POJAZDNÝCH PLÔCH
HROMADNÝCH GARÁŽÍ
Juraj Bilčík1
ABSTRAKT
Prostredie hromadných garáže je mimoriadne agresívne, najmä z hľadiska korózie oceľovej
výstuže v železobetónových stropoch pojazdných plôch. Zvýšená vlhkosť a koncentrácia
CO2, prítomnosť chloridov a trhlín skracujú pasívne a aktívne štádium korózie betonárskej
výstuže pojazdných plôch. Včasná aplikácia sekundárnej ochrany predstavuje účinnú
a ekonomickú ochranu na predĺženie ich životnosti.

B

ÚVOD

1

Pojazdné plochy hromadných garáží sú vo zvýšenej miere ohrozené tvorbou trhlín od
účinkov priameho a nepriameho zaťaženia, ktoré uľahčujú prienik CO2 a chloridmi
kontaminovanej vody do betónu. Neutesnené trhliny urýchľujú koróziu výstuže a tým
skracujú životnosť základových a stropných dosiek i rámp hromadných garáží.
Systém na ochranu povrchu pojazdných plôch hromadných garáží treba zvoliť na základe
skutočných alebo predpokladaných príčin zhoršenia stavu železobetónových dosiek,
respektíve stien a podľa primeraných zásad (princípov) a metód na ochranu povrchu betónu,
ktoré stanovuje STN EN 1504-9 [1].
Na zabezpečenie plánovanej životnosti železobetónových konštrukcií hromadných garáží sa
využívajú sekundárne ochranné prostriedky. Na tento účel sa najčastejšie používajú pružné
náterové systémy so schopnosťou prekrývať trhliny, respektíve kombinácia nepružných
náterových systémov a injektovanie trhlín. Náterové ochranné systémy sa vzhľadom na
celkovú životnosť a prevádzkové náklady považujú za najvýhodnejší variant sekundárnej
ochrany betónu pojazdných plôch v garážach.

VÝBER SEKUNDÁRNEJ OCHRANY POJAZDNÝCH PLÔCH

2

Pri návrhu sekundárnej ochrany pojazdných plôch hromadných garáží sa zohľadňuje
aktuálny stav pojazdných plôch. Na železobetónové dosky bez trhlín, je vhodná aplikácia
pružného náterového systému so schopnosťou dynamického prekrytia trhlín na pojazdných
a pochôdznych plochách. Ak sa v doskách vyskytujú trhliny, potom v závislosti od šírky
trhlín, je možné použiť kombináciu pružného náterového systému s injektovaním alebo
bandážovaním trhlín.
2.1

Náterové ochranné systémy

Výber vhodných povrchových ochranných systémov a izolácií vyplýva z rôznych predpisov,
a konštrukčných pravidiel. Najviac prepracované a rozšírené sú nemecké predpisy. Tie
uvádzajú pre pojazdné plochy hromadných garáží povrchové ochranné systémy (OS) triedy
OS 8, OS 10 a OS 11 v rôznom prevedení (tab. 1).

1

prof. Ing. PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov, Radlinského 11,
810 05 Bratislava, tel.: (02)32888-546, e-mail: juraj.bilcik@stuba.sk
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Tab. 1. Ochranné systémy vhodné pre pojazdné plochy hromadných garáží [2]
Označenie
OS 8, variant 1
OS 8, variant 2
OS 11a
OS 11b
systému
Krátky popis
Tuhý systém bez schopnosti prekrytia
Krycia vrstva so zvýšenou schopnosťou
trhlín na pochôdznych a pojazdných
dynamického prekrytia trhlín na
plochách
pochôdznych a pojazdných plochách
Oblasti použitia
Vnútorné plochy bez pohybov trhlín
Vonkajšie plochy
Kryté plochy
v hromadných
resp. s lokálnym ošetrením trhlín
a zastrešené plochy
s pohybom trhlín
garážach
s pohybom trhlín
Odporúčania
• škrabaná
• základný náter • základný náter
• základný náter
pre hromadné
stierka plnená
s posypom
s posypom
s posypom
garáže:
• uzatvárací náter • hlavná účinná
• neplnená
• odolná
ochranná
elastická vrstva
povrchová
vrstva
epoxidovej
ochranná
s posypom
živice
vrstva, plnená
a s posypom
• uzatvárací
• odolná krycia
náter
vrstva, plnená
• uzatvárací
a s posypom
náter
• uzatvárací náter
Skupiny spojív
modifikovaná epoxidová živica alebo
modifikovaná epoxidová živica,
pre najviac
2-K-polymetylmetakrylát
polyuretán,
účinné
2-K-polymetylmetakrylát
ochranné vrstvy
Prekrytie trhlín
IIT+V 1)
IIT+V 1)
Vývoj v oblasti ochranných systémov na pojazdné plochy je vzhľadom na pokroky v oblasti
stavebnej chémie dynamický, čo si vyžaduje kontinuálnu aktualizáciu smerníc
a technických listov výrobcov OS. Ostatné, tretie vydanie smernice Nemeckého
betonárskeho spolku - Parkovacie domy a podzemné garáže (2018) uvádza varianty
zhotovenia OS pre pojazdné betónové plochy.
STN EN 1504-2 [3] uvádza v Tab. 7 triedy náterových systémov so schopnosťou prekrytia
trhlín s periodickými zmenami šírky trhliny. Pre šírku trhliny w 0 ≤ 0,5 mm, so zmenou šírky
trhliny w ≤ 0,3 mm a pre teplotu prostredia nad +10 ֿ°C (podzemná garáž) sa požaduje
ochranný náterový systém triedy dynamického prekrytia B4.1(+10 °C), čo zodpovedá podľa
označenie STN EN 1062-7 [4] triede IVT+V.
Skladbu, spotrebu jednotlivých materiálov, ako aj celkovú hrúbku systému, zodpovedajúcu
uvedeným náterovým systémom, udávajú dodávatelia sekundárnej povrchovej ochrany. Na
ochranu betónových plôch hromadnej garáže sú k dispozícii náterové systémy od viacerých
dodávateľov, ktoré zohľadňujú zásady a metódy uvedené v STN EN 1504-9. Investori
i užívatelia si musia byť vedomí skutočnosti, že ochranný náterový systém treba
v pravidelných intervaloch (minimálne 1x ročne pred zimou) kontrolovať a v prípade
potreby opravovať, resp. obnovovať.
2.2

Injektovanie trhlín

Pri posúdení používateľnosti podzemných parkovacích garáží sa sleduje nielen priepustnosť
obvodových betónových konštrukcií – základovej dosky a obvodových stien vystavených
tlaku podzemnej vody, ale aj vodonepriepustnosť stropných dosiek garáže.
Injektovanie a plnenie trhlín sa robí podľa STN EN 1504-9 pre Zásadu 1 Ochrana proti
vnikaniu (tab. 2).
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Tab. 2. Zásady a metódy týkajúce sa chýb betónu [1]
Zásada č.

Zásada a jej definície

Zásada metódy (metóda)

1 (PI: Protection
against Ingress)

Ochrana proti vnikaniu
Obmedzenie alebo zabránenie prieniku
škodlivých činiteľov (napr. vody, iných
kvapalín a pod.)

1.4 Vyplnenie trhlín

Výrobca musí vykonať alebo obstarať počiatočné skúšky funkčných vlastností výrobku
v súlade s tabuľkou 3.a (injektážne výrobky na vypĺňanie trhlín umožňujúce prenos
zaťaženia), tabuľkou 3.b (injektážne výrobky na tvárne vypĺňanie trhlín) a výrobok musí
vyhovieť daným požiadavkám STN EN 1504-5 [5].
V 1. PP väčšie zmeny šírky trhlín vznikajú od synergického účinku teplotných zmien
a úžitkového zaťaženia. V 2. a 3. PP sú menšie teplotné rozdiely, takže väčšie zmeny šírky
trhlín vznikajú od účinkov úžitkového zaťaženia. Trhliny v stropnej doske treba preto
považovať za aktívne. Navrhnutý pružný náterový systém má zabezpečiť sekundárnu
ochranu stropnej dosky v mieste trhlín so šírkou w0 < 0,4 mm.
Zmeny šírky trhlín so šírkou w0 ≥ 0,4 mm náterový systém neprekryje, preto sa tieto trhliny
pred nanesením plošného náterového systému utesnia injektovaním pružného injektážneho
materiálu na báze polyuretánovej živice. Cieľom injektáže je úplné vyplnenie trhliny tlakom
živice cez injektážny ventil a šikmý vrt pod uhlom 45 ° (obr. 1).
trhlina

injektážny vrt

Obr. 1 Injektovanie deliacej trhliny v doske [13]

2.3

Bandážovanie trhlín

Pri sekundárnej ochrane pojazdných plôch sa osvedčili pevné náterové systémy OS8 na báze
epoxidových živíc. Sú trvanlivé, mechanicky odolné a cenovo dostupné. Ich hlavnou
nevýhodou je neschopnosť prekrytia aktívnych trhlín. Utesnenie aktívnych trhlín
pojazdných plôch sa pri aplikácii ochranného systému OS8 najčastejšie kombinuje
s pružnou injektážou (ods. 2.2) alebo bandážou trhlín. Bandáž (obr. 2) musí zabezpečiť:
−
−
−
−

schopnosť prekrývať očakávané zmeny šírky aktívnej trhliny - trieda dynamického
prekrytia B4.1 (+10 °C),
mechanickú odolnosť a trvanlivosť na pojazdných plochách,
funkčnosť a trvanlivosť,
protišmykovú úprava povrchu.
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detail
min. 200 mm

krycí povrchový
náter

detail

tesnenie vystužené
flísovou páskou
úprava povrchu
a základný náter
betónová doska
Obr. 2 Bandážovanie trhliny flexibilnou flísovou páskou

B

Betónový povrch v okolí trhliny sa obrúsi, tak aby sa obnažilo hrubé kamenivo. Na ošetrený
povrch sa nanesie základný náter a do vlhkého náteru sa vtlačí flísová páska šírky
minimálne 200 mm. Po zatvrdnutí základného náteru sa nanesie krycí povrchový náter.
Bandážovanie aktívnych trhlín je cenovo výhodná alternatíva k celoplošnej sekundárnej
ochrane pojazdných plôch. Rýchlo reaktívny polymetylmetakrylát (PMMA) bol špeciálne
vyvinutý na ochranu hromadných garáží, ktorý umožňuje rýchle, provizórne alebo dlhodobé
utesnenie trhlín pojazdných plôch.

3

ZÁVERY

Problematika životnosti pojazdných plôch garáží je veľmi aktuálna pre stropné i základové
dosky. Kombinácia agresívneho prostredia, najmä prítomnosť chloridov, v kombinácii
s výskytom trhlín významne zmenšuje ich trvanlivosť. Vhodne vybrané a včasne aplikované
ochranné náterové systémy v kombinácii s injektovaním alebo bandážovaním trhlín sú
účinný spôsob sekundárnej ochrany na predĺženie životnosti pojazdných plôch stropných
i základových dosiek hromadných garáží.
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COMPLEX DESIGN OF STEEL-CONCRETE COMPOSITE
DELTABEAM® FRAME
Pavel Nádaský1– Artūras Vitkus2– Jaakko Soivio3– Kasper Nielsen4
ABSTRACT
Steel-concrete composite DELTABEAM® Frames are built from composite beams
Deltabeam® and composite columns with square or circular cross-sections. Deltabeam®
especially in combination with pre-stressed hollow-core units provide at optimal structural
design true ”slim floor” solution. Integrated fire design and usage of fire reinforcement in
composite beam’s and column’s steel cross-sections filled in erection phase with concrete
give high fire resistances without needs on any additional constructional measures.
Detailing of Deltabeam®s / composite columns connections covers optimally requirements
resulting from disproportionate collapse design together with expectation on simple, safe
and time effective erection of structure. DELTABEAM® Frame solution enables to reach
high customer standards and esthetic requirements at multistorey buildings. At the same
time it results in low, competitive realization and later on in lower life span costs too.

1

INTRODUCTION

Relatively long design and sales history of steel-concrete composite beams Deltabeam®
started in early 90’s of last century brought extremely high interest of architects, structural
engineers, building constructors and developers to utilize them in their projects. As
well known these composite beams are an ideal solution to achieve true „slim floor“
structures in combination with variety of traditional or invative deck structures. During the
long years process of supporting lot of projects built especially as reinforced concrete
superstructures there were recognized lot of ideas, requests and interest of building
designers to combine Deltabeam® with steel and especially with steel-concrete composite
superstructures. Parallel to solutions combining Deltabeam® with client engineers designed
steel or composite braced frames there was started development of Peikko complex
structural solution combining composite beams & composite columns to DELTABEAM®
Frame structure. Principle structural system of this solution is always braced frame with
latteral stiffening system resisting horizontal loads. Expected advantages were: all main load
bearing structural elements designed, detailed and delivered from the same structural
engineering office and the same factory. As a benefit on top of above mentioned also
standard steel load bearing elements and other supplementary parts of buildings could be
designed, produced and delivered in scope of DELTABEAM® Frame system.

2

DELTABEAM® FRAME SYSTEM COMPONENTS

As mentioned already above DELTABEAM® Frame system needs to be combined with
laterally stiff vertical bracings, reinforced concrete walls, concrete cores or another vertical
1

2

3

4
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Kasper.Nielsen@peikko.com

113

B

stiffening systems to create so called braced frame structural solution. In this combination it
is possible to utilize in best way all the genuine features of steel-concrete composite floor
beams and composite columns. Deltabeam®s are designed to support deck elements and
transfer mainly vertical loads to columns using simple structural detailing. Designed details
cover transfer of vertical / horizontal reactions, tensile forces due to transfer of horizontal
loads actions to the vertical stiffening structural parts and forces resulting from structural
robustness requirements and for the avoidance of disproportionate collapse. Composite
columns are designed as steel circular or square tubes filled with concrete. Combination of
composite beams and composite columns follows 2 principle structural schemes: continuous
columns + single span beams, Figure 1a, or single storied columns + continuous beams,
Figure 1b.

B

b) continuous Deltabeam®s

a) continuous columns

Fig. DELTABEAM® Frame principle options

Main benefits of continuous columns are faster and simplier assembly, simple and almost
same connections every floor and easier solution of robustness requirements with vertical
and horizontal ties. Columns are produced as 3 or even 4 storey elements with constant
cross-section and length up to 12m or longer if required. This option is the best solution for
higher multistorey buildings. If using continuous beams option, longer „slim floor“ spans
are possible, there could be easier designed cantilevered deck parts, columns cross-sections
could be optimized in each storey. This option is suitable especially for lower buildings with
requirement on larger spans between columns. Both principle frame options respect simple
and in fact standardized details used in design and fabrication. All are optimally adjusted to
level of acting forces and common types of structural requirenments. Basic components of
composite columns are steel tube, reinforcement cage, casting at bottom and steam hole at
top of column, infill concrete, steel consoles, base and top plate with lifting point.
Trapezoidal box cross-section of Deltabeam® gives ideal features to frame structure itself
and to column / beam connections too. Those are simple and fast erection, significant
torsional and spatial stiffness of erected structure, requested robustness, high fire resistance
of structural details and needed resistance to avoid disproportionate collapse of structure.
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DESIGN METHOD OF COMPOSITE COLUMNS

Composite columns used in DELTABEAM® Frame system are doubly symmetric crosssections uniform over the whole column length, steel grade used preferably S355, infill
concrete grade C20/25 to C50/60 with reinforcement ratio up to 6%. These parameters with
several next limitations and conditions defined in EN1994-1-1 and respected in ULS design
enable to follow Simplified method of design according to Chapter 6.7.3 of EN standard.
Usual design situation is column subjected to axial compressive force and bending moments
resulting from console loads or another eccentrically acting beam reactions. Most of design
situations are resulting in combined compression and uniaxial bending. There are used
internal design tools for design of single storey columns and multistorey columns as well. In
each there is integrated design and capacity check of column in erection stage, final stage
and in fire situation.
In erection stage columns are checked as steel members subjected to loads acting in phase of
erection. It is resulting in decisions if and how to support temporary columns and beams to
enable safe and simple erection. There is also checked the resistance of tube profiles in case
of filling with concrete at site. Maximum height of column could be limited due to this or it
could require heavier / thicker tube section.
Design procedure at final stage and normal temperature is realized based on interaction M-N
curve for designed cross-section. In our design procedure there is used simplified EC4
interaction curve taking into account only 3 definition points A (Npl,Rd, 0), B (0, Mpl,Rd) and
C (Npm,Rd, Mpl,Rd). Similar way to ULS stage curve there is calculated also curve for fire
resistance N-M resistances. Interaction curves in Figure 2 (ULS – blue, FIRE case – red)
were calculated for circular tube filled with concrete C30/37 and fire rating R120. Fire
resistances are calculated according to EN1994-1-2, Chapter 4.3.5, simple calculation model
and due to specific temperature distribution in column’s cross-section depth they are
calculated using iteration process and division of column cross-section to ring areas with
same average temperature and same temperature reduction factors.

Fig. 2 Cross-section CHS355.6x10-6fi32(cs=50)-S355-B500B-C30/37 and resulting
interaction N-M simplfied (points ABC) curves for normal temperature (blue) and
temperature distribution in column cross-section for R120 fire rating (red)
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Reduction coefficients fi,Ѳ depending on effect of thermal stresses are defined based on
calibration against 33 fire test results with relevant columns cross-sections. To allow the
design for columns with eccentric loading the simple method is completed with condition
for the interaction of axial compression and bending, adopted from Technical Report SCI
Publication P259

N Ed . fi

 fi N pl .Rd . fi

+

M Ed .max. y
M pl .Rd . fi. y

+

M Ed .max. z
1
M pl .Rd . fi.z

with MEd.max values taking into account second order theory effects. New innovative and
extended approach to this topic is developed within European Commission RFCS Project
FRISCC - future Annex H.

B

Completed general design of columns cross-sections is followed by detail design of
beams/columns connections. In case of single storey columns the most important issue is the
safe transfer of vertical compressive forces through the body of Deltabeam®. Most of cases
require internal stiffeners with requested compression capacity. Introduction of load through
column’s end plates follows all relevant rules of EN1994-1-1 for tubular cross-sections and
localy loaded areas due to load transfer via steel stiffeners. More complex design is required
in case of continuous columns corbels. These in solution vary between light corbels welded
directly on steel tube surface by fillet welds to heavier 1 or 2 gusset plates corbels running
through the column cross-section being able to transfer high vertical and horizontal forces
and significant values of torsional moments mainly resulting from erection loads.

Fig. 3 DELTABEAM® Frame – Connection details. Right – real detail with fixing bolts.
Special care has the construction of details with respect to avoidance the disproportionate
collapse of structure. Robustness of structure to resist these exceptional loads is achieved by
creating constructional locks and installation of proper tying reinforcement connecting
continuously structural elements with required resistance to high axial tensile forces. In
scope of DELTABEAM® Frame design, with „slim floor“ deck structure, our designers
automatically take care for check of floors sensitivity with composite Deltabeam®s to floor
vibration excitations. In general the most critical and strict rules are defined for areas with
rooms serving as precise laboratories, hospital operating theaters, etc. commonly defined as
critical working areas. The next category is represented by residential buildings with slightly
lower requirements on structural response during day time and night hours – comfort of
sleeping persons, which is oriented specifically on acceptance of horizontal vibrations. Floor
vibration sensitivity checks belong to group of SLS checks and are mostly done according to
SCI publication P354 „Design of Floors for Vibration“.
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DELTABEAM® FRAME SAFE AND TIME EFFECTIVE ERECTION

Composite columns used in DELTABEAM® Frame are delivered to building site as light
steel constructional elements, first erected to their final position and only after that filled
with concrete. Columns in most cases are propped. Single storey columns are temporarily
propped in each floor, continuous columns usually require props only in their first floor. If
erected beams are not propped also continuous columns may require to be propped in other
floors. All columns are delivered with tapped propping holes enabling to fix diagonal props
by bolts. Most of connections in frame are bolted and it allows to release column from the
crane before erection props are installed. Propping plans with required propping resistance
are supplied by frame design team. Casting of columns could be done by filling from top or
pumping from bottom. Casting from bottom ensures good compaction of concrete thus
concrete vibration is not required. Erection of Deltabeam®s and deck elements especially
HC-units is extremely simple and fast due to minimum of required temporary supporting
structures and reduction of in-situ wet concrete operations. Beams are mostly propped next
to columns to avoid torsional erection loads acting to slender columns. If the design of
beam/column connections covers also these actions temporary propping could be omitted.
Standard erection speed per 100m2 of Deltabeam® / HC-units „slim floor“ could be between
10-15 working hours at site. Erection speed of DELTABEAM® Frame columns is fully
supporting this excelent erection timing too. As an example of fast erection we can briefly
study some known data from frame erection in Denmark. 3D visualization of frame
structure is shown in Figure 4. Frame was designed as CC3 structure with fire rating R120.

Fig. 4 Project PDEMAR, visualization of building braced frame superstructure.
Building is app.125m long, 17m wide and with 8 floors creates app.15500m2 of floors area.
DELTABEAM® Frame deliveries covered 120 composite columns in total weight 93.8tons,
118pcs of them with circular and 2pcs with square tubular cross-section. Circular columns
cross-sections vary between CHS244.5x5 and CHS406.4x8. All columns were designed as
continuous through 2 or 3 floors and maximum system length was 10950mm. Parallel to
composite columns there were delivered altogether 357 Deltabeam®s in total weight
229.9tons, most of them in types D22-400, D32-400 and D40-400. Complete deliveries of
DELTABEAM® Frame components together with additional steel structures were running
from week09 to week26 2020 and fluently used in frame structure erection.
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Figure 5 documents the erection progress at site by end of week26 when the whole
superstructure was already closed to its completion.

B

Fig. 5 Project PDEMAR, building superstructure closed to completion within 17 weeks

5

CONCLUSION

Main specific features and design methods brief description of DELTABEAM® Frame
composite columns was given. It was pointed out that an improved and extended fire design
standard guidance in EC4 is expected in near future. Composite frame superstructure high
erection effectivity and simplicity was presented by one real project case being actually
under construction.
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DIAGNOSTIKA, PREPOČET A NÁVRH SANÁCIE MOSTNÉHO
OBJEKTU V OBCI RÚBAŇ
Peter Koteš1 – Miroslav Brodňan2 – Miroslav Strieška3 –
František Bahleda4 – Jozef Jošt 5
ABSTRAKT
Mostné objekty sú vystavené rôznemu zaťaženiu, ktoré spôsobuje postupnú degradáciu
použitých konštrukčných materiálov. Podrobná diagnostika skutočného stavu existujúceho
mostného objektu je preto veľmi dôležitá z dôvodu čo najspoľahlivejšieho a najpresnejšieho
stanovenia skutočnej degradácie materiálov, porúch konštrukcie a ich vplyvu na
spoľahlivosť, odolnosť a zaťažiteľnosť mostného objektu. V publikovanom článku sa budeme
zaoberať popisom a vyhodnotením diagnostického posúdenia, prepočtu a ideovým návrhom
sanácie murovaného klenbového mostného objektu na miestnej ceste v obci Rúbaň.

1

ÚVOD

Diagnostika a následný prepočet [1] murovaného klenbového mostu na miestnej
komunikácii ponad potok Paríž vedúcej ku Château Rúbaň v obci Rúbaň (most bez
evidenčného čísla v správe obce Rúbaň) boli vypracované na základe objednávky obce
Rúbaň zo dňa 11.04.2019. Úlohou bolo posúdenie aktuálneho stavu uvedeného mostného
objektu a overenie zaťažiteľnosti a používateľnosti uvedeného mostného objektu (Obr. 1).

Obr. 1 Pohľad na posudzovaný mostný objekt
1

2

3

4
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Zamerali sme sa na opis projektovaného a definovanie aktuálneho technického stavu,
vyhodnotenie výsledkov skúšok a meraní, prepočet so stanovením odolnosti nosných prvkov
mosta so zohľadnením jeho aktuálneho stavu, ideový návrh na odstránenie porúch a
zlepšenie jeho technického stavu. K vypracovaniu posudku a prepočtu sme použili dostupné
podklady [2-11].

2

OPIS MOSTNÉHO OBJEKTU

Jedná sa o jednopólový masívny murovaný klenbový most na miestnej komunikácii ponad
potok Paríž vedúci ku Château Rúbaň v obci Rúbaň (okres Nové Zámky). Most je smerovo
v priamej, šikmosť ľavá, uhol kríženia s prekážkou je 79°. Niveleta cesty je v pozdĺžnom
klesaní 0,77 % smerom ku Château Rúbaň. Rozpätie mostného poľa (klenby) je 4,92 m,
dĺžka nosnej konštrukcie je 5,66 m a celková dĺžka mosta je 12,59 m. Klenbová murovaná
nosná konštrukcia je realizovaná z plných pálených tehál (Obr. 2).

B

Obr. 2 Plné pálené tehly odobraté z mostného objektu
Šírka mostu je 5,61 m a šírka vozovky na moste je 4,11 m s obojstrannými chodníkmi so
šírkou 0,75 m. Jedná sa o zvýšené betónové obrubníkové časti hrúbky 150 mm a 10 mm nad
vozovkou. Vozovka je hrúbky 120 mm z asfaltového betónu. Jej hrúbka bola overená vrtom.
Voľná výška pod mostom je 2 520 mm od dna koryta potoka a vzdialenosť od hladiny
storočného prietoku je 500 mm. Spodná stavba je súčasťou nosnej konštrukcie, keďže sa
jedná o klenbovú nosnú konštrukciu murovanú z plných pálených tehál. Plošné základy
klenby sú murované z kamenných pieskovcových kvádrov.
Bočné stienky klenby sú taktiež murované z plných pálených tehál, ale v horných častiach
boli dodatočne dorobené betónové rímsy so zábradlím (nie je známe v ktorom období).
Šikmé priľahlé krídla sú murované zväčša z tehál, v niektorých miestach aj z kameňa.

3

SÚČASNÝ STAV MOSTU A VÝSLEDKY DIAGNOSTIKY

Mostný list a ani pôvodná projektová dokumentácia mostného objektu neboli k dispozícii.
Neboli stanovené ani zaťažiteľnosti objektu žiadnym prepočtom. Mostný objekt nebol
vedený ani v správe SSC a neexistujú ku nemu relevantné informácie. Z toho dôvodu sa
nedala uviesť pôvodná zaťažiteľnosť mostného objektu a nebol zhodnotený ani stavebný
stav s hodnotiacim stupňom.
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Tiež vek mostného objektu nie je známy, pretože nie je v žiadnych záznamoch uvedený rok
výstavby. Jeho vek sa dá iba odhadovať z rozprávania miestnych obyvateľov, ktorí tvrdia,
že mostný objekt bol pravdepodobne postavený v období výstavby miestneho Château
Rúbaň (slúžil ako prístup cez potok počas výstavby Château Rúbaň). Podľa dostupných
informácií sa odhaduje, že Château Rúbaň bolo vybudované okolo 2. polovice 18. storočia
(1750 - 1800 n. l.). Fakt, že v tom období mohol byť postavený aj mostný objekt, potvrdzujú
aj odobraté vzorky tehál. Podarilo sa identifikovať označenie tehál „HPA“, ktorých výroba
sa datuje do 18. až 19. storočia (Obr. 2). Na základe uvedených informácií sa dá odhadnúť,
že mostný objekt bol pravdepodobne postavený v rokoch 1750 až 1800, z toho vyplýva
odhadovaný vek mostného objektu je viac ako 200 rokov.
Nosnú konštrukciu tvorí murovaná klenba z plných pálených tehál štandardných rozmerov
300 x 150 x 65 mm. Nosná konštrukcia (klenba) a šikmé krídla sú omietnuté pravdepodobne
vápennou alebo vápenno-cementovou omietkou. Chemický rozbor zloženia omietky nebol
realizovaný.
Pevnosť v tlaku tehly sa zisťovala na dvoch odobratých vzorkách. Skúšobné vzorky boli
odobraté z klenby a boli povrchovo upravené tak, aby sa dali odskúšať v lise. Deštruktívne
zistená kvalita tehál je triedy P17 (17 MPa). Kvalita malty bola odhadovaná hodnotou menej
ako 1,0 MPa. Kvalita betónu v horných častiach ríms nebola zisťovaná, keďže nemá vplyv
na únosnosť.
Spodná stavba je súčasťou nosnej konštrukcie, keďže sa jedná o klenbový most. Klenba je
založená na kamenných základoch. Ich tvar a hĺbka sa iba odhadla, nebola zisťovaná
a overená výkopom.
Vozovka na moste je asfaltová hrúbky 120 mm. Zásyp medzi vozovkou a klenbou je
pravdepodobne z kameňa, štrku, piesku a hliny. Most je po stranách v úrovni zvýšených
odrazových pruhov ohraničený oceľovým zábradlím a železobetónovými rímsami.
Zábradlie je jednoduché z oceľových prvkov (rúrky 50 mm - stĺpiky a horizontálne prvky),
nevyhovujúce z hľadiska súčasných požiadaviek na cestné mosty. Na mostnom objekte sa
nenachádzajú odvodňovače vzhľadom na malé rozmery objektu. Odvodnenie je riešené
kombináciou priečneho a pozdĺžneho spádu vozovky. Mostné závery sa na moste tiež
nenachádzajú, keďže sa jedná o klenbovú presypanú konštrukciu.
Keďže mostný objekt má viac ako 200 rokov, v posudku boli zdokumentované všetky jeho
významné poruchy [12, 13]. Poruchy, ktoré sú na moste, boli pravdepodobne spôsobené
dôsledkom nedostatočnej údržby a samotným vekom mostného objektu. Nosná konštrukcia
(murovaná klenba) vykazuje výrazné poškodenie hlavne v krajných častiach (v miestach
bočných stienok), kde dochádza ku zatekaniu z rímsových častí. Na bočných stranách sú
záclony z chloridov, odpadnutá omietka a vypadnuté tehly. Zo spodnej časti klenby sú vlhké
miesta s chloridovými záclonami a povrchovými trhlinami a znečisteniami. Obdobne sú
poškodené aj šikmé krídla, keďže v horných častiach nie sú širšie rímsy, ktoré by bránili
zatekaniu krídiel. Najviac poškodené je asi ľavé krídlo vtokovej časti, v ktorom sa nachádza
značné množstvo vypadnutých tehál a kameňov, čo v jeho spodnej časti vytvorilo otvor
o rozmeroch približne 600 x 300 mm do hĺbky 250 mm (Obr. 3). V okrajových častiach
klenby, kde je odpadnutá omietka, je vypadnutá aj malta do hĺbky 10 až 70 mm. Pri dotyku
sa malta rozpadávala. Kamenné základy klenby sú mierne odhalené (odpadnutá omietka,
znečistenie nánosmi hliny naplavenej z vodného toku). Vozovka je čiastočne poškodená
(lokálne trhliny v krajných častiach v blízkosti ríms a tiež priečna trhlina celou vozovkou),
čo môže spôsobovať pretekanie vody z vozovky až na nosnú klenbu. Nie je vidieť známky
korózie výstuže rímsových častí. Betón zvýšených odrazových pruhov a ríms je po celej
dĺžke v pomerne dobrom stave a rímsy sú iba mierne poškodené - odbité hrany, povrchové
trhliny, poškodené sú len krajné časti presahujúcich ríms. Tvar presahujúcich častí ríms nie
je vhodný, pretože spôsobuje zatekanie z bočných strán na bočné stienky a krajné časti
klenby čo spôsobilo odpadávanie omietky klenby, bočných stien a krídiel. Zábradlie na
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moste je v zlom stave, je mierne zhrdzavené, pokrivené a nevyhovuje súčasným
požiadavkám.

B

Obr. 3 Vypadnuté tehly z klenby a ľavého krídla
Na mostnom objekte sa nachádza potrubie vody (rúra 300 mm v chráničke)
a pravdepodobne potrubie plynu (rúra 105 mm v chráničke). Ďalej sa v tesnej blízkosti
mostu nachádza zariadenie na meranie hladiny vody.

4

PREPOČET MOSTNÉHO OBJEKTU

V statickom prepočte sa zohľadnili rozmery konštrukcie namerané pri diagnostike. Boli
porovnané dva spôsoby uloženia oblúka a to votknutý (Obr. 4 a) a kĺbovo uložený (Obr. 4
b). Konštrukcia bola modelovaná ako priestorová pre lepšie zohľadnenie priečneho
a pozdĺžneho roznosu síl. Modely boli realizované metódou konečných prvkov s využitím
programového systému „Scia Engineer 2017“ [14]. Vzhľadom na dobu výstavby majú
jednotlivé rozmery pomerne veľkú variabilitu. Uloženie na základoch sa predpokladá
kĺbové a v statickom výpočte bolo uvažované s kĺbovým uložením a aj s votknutím.
Prepočtom sa ukázalo, že nepriaznivejšie výsledky boli získané v prípade kĺbového uloženia
a preto sa s týmto aj ďalej uvažovalo (priaznivejšie uloženie votknutím by muselo byť
overené napr. statickou zaťažovacou skúškou). Tak bol volený aj výpočtový model pri
prepočte zaťažiteľnosti.

a)

b)
Obr. 4 Deformácia od stáleho zaťaženia: a) votknutý oblúk, b) kĺbovo uložený oblúk
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Na základe prepočtu mostného objektu sa zistilo, že nevyhovuje na plné zaťaženie
zaťažovacích stavov:
- LM1 (normálnu zaťažiteľnosť 32 ton) je znížená na 43 % (13,76 ton),
- LM2 (zaťažiteľnosť na jednu nápravu 40 ton) je znížená na 45 % (18,00 ton),
- LM3 (výhradnú zaťažiteľnosť 90 ton) je znížená na 90 % (81,00 ton),
- LM3 (výnimočnú zaťažiteľnosť 280 ton) je znížená na 80 % (224,00 ton),
- výška ťahovej oblasti prierezu (medzné stavy používateľnosti) - hrozí vypadávanie
tehál.

5

NÁVRH NA ĎALŠIE RIEŠENIE

Vizuálna prehliadka ukázala, aké poruchy sa na moste vyskytovali, aký je ich rozsah
a rozmiestnenie na mostnej konštrukcii. Významnou poruchou na murovanej klenbe boli
vypadané tehly na okrajoch klenby z dôvodu zatekania z bočných strán. Povrchová omietka
taktiež nebola v dobrom stave, sú v nej trhliny, na niektorých miestach je odpadnutá. Na
základe vizuálnej prehliadky možno ohodnotiť stav mosta podľa TP 060 [15] takto:
- mostný zvršok
stav:
V. zlý,
- nosná konštrukcia
stav:
VI. veľmi zlý,
celkový stav:
VI. veľmi zlý.
Z uvedeného vyplýva, že návrh opatrení musel byť zameraný na celý mostný objekt tak, aby
sa zlepšil jeho celkový stav a aby sa zvýšila jeho zaťažiteľnosť. Na základe vykonanej
diagnostiky a prepočtu mostného objektu sa odporúčalo zvýšiť spoľahlivosť a životnosť
mostného objektu na miestnej ceste takto:
- Zaťažiteľnosť je nevyhovujúca, takže bolo potrebné nosnú konštrukciu zosilniť
(navrhovali sme sanovať súčasný mostný objekt tak, aby sa zvýšila jeho
zaťažiteľnosť s ohľadom na nové EN normy),
- Zvýšiť kvalitu a pravidelnosť údržby tak, aby sa most ako celok a aj jeho jednotlivé
časti nedostali do nevyhovujúceho stavu.
Pri rekonštrukcii sa predpokladajú realizovať tieto prípravné a sanačné práce:
- Práce vykonávať na mostnom objekte s obmedzením dopravy podľa potreby,
prípadne použiť mostné provizórium v blízkosti existujúceho mostu a celú dopravu
presmerovať na mostné provizórium,
- Odstrániť zvršok (vozovku s izoláciou, zábradlie, zvýšené odrazové pruhy, rímsy),
povrchové omietky na klenbe a šikmých krídlach, poškodené murovacie prvky,
poškodenú časť malty medzi tehlami do hĺbky 50 až 100 mm,
- Doplnenie nových tehál na miestach starých odstránených, nové vyškárovanie
medzier medzi tehlami, osadenie príslušenstva a mostného zvršku, dokončenie
vozovky a úprava okolitého terénu.

6

ZÁVER

Diagnostika (vizuálna a dotyková) a prepočet ukázali, že mostný objekt na miestnej ceste je
možné opraviť na úroveň, ktorú si vyžadujú súčasné normy a predpisy s potrebnými
nákladmi. S ohľadom na šírku mosta asi nebude možné vykonať opravu vo dvoch časových
etapách s vylúčením dopravy na jednej polovici mosta a sanačných prácach na druhej
polovici. Toto by bolo potrebné vopred dohodnúť s realizačnou firmou - či úplne vylúčiť
dopravu na moste a odkloniť ju na mostné provizórium, alebo robiť práce pri potrebnom
obmedzení dopravy na moste.
Zdôrazňujeme, že predpokladom správnej funkcie mosta (nielen tohto) v prevádzke je
okrem vykonania všetkých opráv porúch zistených diagnostikou, riešených v následnej
projektovej dokumentácii aj pravidelná údržba mosta.
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OVERENIE ZVYŠKOVEJ ŽIVOTNOSTI
AULY SPU V NITRE
Róbert Sonnenschein1– Juraj Bilčík2– Viktor Borzovič3
ABSTRAKT
Príspevok sa zaoberá posúdením zvyškovej životnosti kupoly Auly SPU v Nitre. Overenie
bolo potrebné v súvislosti s plánovanou výmenou strešného plášťa kupoly.

1

ÚVOD

Šošovkovitá aula Maxima SPU bola dokončená v roku 1966. Je zastrešená železobetónovou
kupolou s priemerom 36 m. Nosná konštrukcia kupoly je vytvorená z monolitických
železobetónových diagonálnych a rovnobežkových rebierok a nadbetónovej škrupiny
hrúbky 30 mm. Na betonáž rebierok sa použili prefabrikované trojuholníkové dielce
strateného debnenia z armocementu. Priestorová sieť diagonálnych a rovnobežkových
rebierok premennej výšky (od 205 do 278 mm) a šírky (od 70 do 100 mm) vytvára
hviezdicovitý plastický podhľad, ktorý je v interiéri vizuálne priznaný (obr.1). Zaťaženie
kupoly do pilierov v tvare “V“ sa prenáša kruhovým pätným vencom, voľne uloženým na
plechu (Technická správa [1]), resp. na 24 ložiskách (výkres) na kruhovom venci podpornej
konštrukcie. Všetky železobetónové nosné prvky auly sú podľa projektu zhotovené z betónu
B 250, ktorý podľa STN ISO 13822 [2] zodpovedá pevnostnej triede C16/20. Realizovaná
skladba strešného plášťa bola zistená v sondách kupoly. Vzhľadom na zatekanie zrážkovej
vody bol strešný plášť dodatočne oplechovaný.

Obr. 1 Pohľad na kupolu z interiéru Auly SPU v Nitre
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Bratislava, tel.: (02)32 888-549, e-mail: robert.sonnenschein@stuba.sk
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SPÔSOB DIAGNOSTIKY

2

Na overenie stavu betónu a betonárskej výstuže sa urobilo na hornom povrchu kupoly osem
sond rozmeru 600 x 600 mm (obr. 2), štyri v miestach pätného venca kupoly a štyri
v miestach diagonálnych rebier. V miestach sond boli odstránené ochranné a izolačné
strešné vrstvy, ktoré vykazovali značné nasýtenie vlhkosťou.
S3

Sever

S4

S1
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S6 S5

S2

S8
S7
a)

b)

Obr. 2 a) Poloha sond, b) sondy S7 a S8 na diagnostiku betónu a stavu výstuže
V každej sonde boli urobené nasledovné merania:

3

•

poloha betonárskej výstuže

•

hrúbka betónovej krycej vrstvy

•

pevnosť betónu v tlaku

•

karbonatácia betónu

MERANIE PEVNOSTI SCHMIDTOVÝM TVRDOMEROM

Overenie pevnosti betónu v tlaku bolo realizované nedeštruktívnou skúškou Schmidtovým
tvrdomerom typu N/NR od firmy Proceq vo všetkých sondách. Miesta skúšania boli pred
skúškou obrúsené a očistené. Vyhodnotenie skúšok bolo urobené v súlade s STN 73 1373
[3]. Vyhodnotenie získaných meraní bolo urobené použitím kalibračných vzťahov
stanovených pre pevnosť betónu na kockách s dĺžkou hrany 150 mm.
Nedeštruktívnou skúškou Schmidtovým tvrdomerom bolo preukázané, že betón kupoly
dosahuje pevnosť betónu zodpovedajúcu triede B 30 (C25/30), čo prevyšuje projektovú
pevnosť zodpovedajúcu triede B 250 (C16/20).

4

OVEROVANIE VÝSTUŽE KUPOLY

Nosná železobetónová konštrukcia kupoly je vystužená betonárskou výstužou z ocele 10603
(R40) vyrábanej v rokoch 1960 až 1970. Charakteristická pevnosť ocele R40 je 400 MPa
a výpočtová pevnosť 330 MPa. Výstuž pätného a lucernového venca je podľa technickej
správy v mieste stykovania kotvená presahom prútov, zatiaľ čo výstuž rebierok je kotvená
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zvarmi. Strmienky z rebierok siahajú do nadbetonávky škrupiny hrúbky 30 mm.
Nadbetónovaná škrupina je vystužená bližšie nedefinovanou oceľovou sieťovinou [1].
Dolný pätný veniec kupoly je vystužený pozdĺžnou výstužou Ø16 a Ø36 (resp. Ø35)
a strmienkami Ø8 (obr. 3).

B

Obr. 3 Vystuženie dolného pätného venca
Na overenie aktuálneho stavu korózie výstuže bola zisťovaná miera karbonatácie betónu
pomocou acidobázického indikátora podľa STN EN 14630 [4] – 2 % roztok fenolftaleínu
v etylalkohole. Pre zistenie hĺbky karbonatácie bola v sondách odstránená 2 až 4 mm vrstva
betónu. Po nanesení roztoku na čerstvo obnaženú plochu betónu bolo pozorované fialovočervené zafarbenie indikátora (obr. 4), čo znamená pH > 9,5. Hodnota pH pórového roztoku
≥ 10 znamená, že oceľová výstuž je v betóne chránená pred koróziou. Z meraní
karbonatácie betónu bolo zistené, že hĺbka karbonatácie betónu po 54 rokoch je menšia ako
2 až 4 mm. Keďže hrúbka betónovej krycej vrstvy výstuže je 15 až 25 mm, možno
konštatovať, že oceľová výstuž kupoly pri hornom povrchu je chránená vysokou alkalitou
betónu a počas plánovanej zvyškovej životnosti kupoly by sa nemala prejaviť výraznejšia
strata prierezovej plochy výstuže vyvolaná koróziou ocele.

Obr. 4 Meranie pH acidobázickým indikátorom na osekanom povrchu betónu
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Z interiérovej strany kupoly, kde je prostredie suché, postupuje karbonatácia betónu oveľa
rýchlejšie a preto je nutné predpokladať, že dosiahla úroveň dolnej výstuže rebierok.
Vlhkosť betónu 60 až 70 % relatívnej vlhkosti interiérového prostredia nedovoľuje koróziu
výstuže. Nízka vlhkosť prostredia v interiéri auly teda aj napriek karbonatácii betónu
v úrovni výstuže bráni korózii oceľovej výstuže. Výnimkou sú miesta nosnej konštrukcie,
ktoré sú atakované zatekajúcou zrážkovou vodou (obr. 5). Z toho dôvodu je potrebné čo
najskôr zabrániť zatekaniu zrážkovej vody k nosným prvkom kupoly auly.

B

a)
b)
Obr. 5 a) Priesaky na spodnej strane pätného venca, b) Priesaky a korózia na rebre kupoly

5

POSÚDENIE ZVYŠKOVEJ ŽIVOTNOSTI KUPOLY

Potenciálna životnosť železobetónovej konštrukcie kupoly závisí v značnej miere od
degradácie základných materiálov - betónu a výstuže - v dôsledku interaktívneho pôsobenia
statických účinkov zaťaženia, fyzikálnych a chemických účinkov prostredia
a atmosférických podmienok. Predmetom hodnotenia sú nosné materiály kupole: betón
a v ňom zabudovaná oceľová betonárska výstuž. Oba materiály sú vystavené
obklopujúcemu prostrediu od dokončenia auly v roku 1966, t. j. 54 rokov prevádzky. Keďže
vonkajšie ani vnútorné prostredie auly nevyvoláva akcelerovanú koróziu betónu, treba sa pri
posúdení zvyškovej životnosti kupoly sústrediť na priebeh korózie betonárskej výstuže,
ktorá môže významne vplývať na spoľahlivosť kupoly z hľadiska medzných stavov
únosnosti, používateľnosti i trvanlivosti.
Na základe skutočnosti, že hrúbka betónovej krycej vrstvy výstuže sa pohybuje od 15 do
25 mm a hĺbka karbonatácie betónu po 54 rokoch prevádzky auly je 2 až 4 mm, je
oprávnené predpokladať, že na hornom povrchu železobetónovej kupoly neprebieha korózia
výstuže. Z obr. 5 je zrejmé, že karbonatácia betónu kupoly aj po 100 rokoch prevádzky bude
menšia ako minimálna hrúbka betónovej krycej vrstvy výstuže (15 mm) pri hornom povrchu
kupoly, t. j. korózia výstuže je nepravdepodobná.
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Obr. 5 Predpokladaný postup a rozptyl karbonatácie betónu kupoly
Z interiérovej strany v suchom prostredí auly treba predpokladať, že karbonatácia betónu
dosiahla povrch výstuže pri dolnom povrchu kupoly. Koróziou výstuže sú ohrozené prvky
nosnej konštrukcie, kde zateká zrážková voda.
Na základe vyššie uvedeného hodnotenia je zrejmé, že za predpokladu kvalitného návrhu
a realizácie nového strešného plášťa by sa ani v budúcnosti výstuž pri hornom aj dolnom
povrchu nemala dostať do aktívneho štádia korózie ocele.

6

STATICKÁ ANALÝZA

V rámci znaleckého posudku bola urobená aj statická analýza kupoly pomocou výpočtového
modelu vytvoreného v programe SCIA Engineer. Model tvoria prútové prvky
reprezentujúce tlačené rebierka, ťahané prstence a pätné vence. Vzhľadom na povolený
rozsah príspevku sa postup riešenia a výsledky statickej analýzy neuvádzajú. Teoreticky
vypočítaná šírka trhlín 0,106 mm v pätnom venci vyhovuje návrhovým kritériám a vizuálne
zodpovedá súčasnému stavu konštrukcie.

7

ZÁVERY

STN ISO 13822 [2] v kap. 8, ods. 8.1 uvádza, že konštrukcie navrhnuté a zhotovené podľa
noriem platných v minulosti alebo navrhnuté a zhotovené na základe osvedčených
stavebných skúseností bez použitia noriem, možno považovať za bezpečné pri pôsobení
zaťažení okrem mimoriadnych zaťažení (vrátane seizmických zaťažení) za predpokladu, že
–

dôkladná prehliadka neodhalí žiadne známky významného poškodenia, preťaženia
alebo degradácie;

–

sa posúdi konštrukčný systém vrátane rozhodujúcich detailov a ich overenie z hľadiska
prenosu namáhania;

–

konštrukcia pôsobila uspokojivo počas dostatočne dlhého časového obdobia, v ktorom
sa v dôsledku jej používania a účinkov prostredia vyskytli nepriaznivé zaťaženia;

–

odhad degradácie, pri ktorom sa uváži súčasný stav a plánovaná údržba, zaručuje
dostatočnú trvanlivosť;
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–

počas dostatočne dlhého časového obdobia nedošlo k zmenám, ktoré by mohli
podstatne zvýšiť zaťaženia konštrukcie alebo ovplyvniť jej trvanlivosť, a žiadne také
zmeny sa nepredpokladajú.

Počas prehliadky kupoly nebolo zistené významné poškodenie, preťaženie alebo degradácia
železobetónových nosných prvkov kupoly auly SPU po 54 rokoch prevádzky.
Výstuž na hornom povrchu kupoly je dlhodobo chránená vysokou alkalitou betónu. Počas
ďalších 50 rokov prevádzky karbonatácia nedosiahne úroveň výstuže pri hornom povrchu
(obr. 5). Z hľadiska korózie výstuže je problematická výstuž v interiéri auly v miestach, kde
presakuje zrážková voda. Ak izolačné vrstvy nového strešného plášťa budú vodotesné,
korózia výstuže v interiéri auly sa zastaví.
Statická analýza potvrdila, že kupola vyhovuje návrhovým kritériám a vizuálne zodpovedá
súčasnému stavu konštrukcie.
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VYHODNOTENIE 30-ROČNÉHO BETÓNU PILIERA NA
DIAĽNIČNOM MOSTE
Lukáš Húlek1– Jakub Gašpárek2–Michal Bačuvčík3–Peter Paulík4

ABSTRAKT
Mostné piliere nachádzajúce sa v blízkosti jazdných prúdov diaľnice sú najviac exponované
konštrukcie mostov a pri ich návrhu treba vo zvýšenej miere venovať pozornosť najmä ich
plánovanej životnosti. Kombinované pôsobenie agresívneho prostredia na betón mostných
konštrukcií, ako sú chloridy z posypových solí a zvýšená koncentrácia CO2 v blízkosti
diaľnic, môže viesť k predčasnej degradácii betónu a strate jeho schopnosti pasivovať
zabudovanú oceľovú výstuž. Príspevok sa zaoberá chemickou analýzou betónu piliera na
diaľnici D2, ktorý po 30-tich rokoch od jeho zhotovenia vykazuje preukaznú degradáciu
a koróziu oceľovej výstuže.

1

ÚVOD

Most sa nachádza na diaľnici D2 v smere od Bratislavy do Maďarska. Pilier P1 30-ročného
mosta (obrázok 1) vykazuje degradáciu betónu a korodovanú oceľovú výstuž. Jeho stav sa
verifikoval na odobratých vzorkách betónu získaných z jadrového vrtu priemeru 100 mm
zhotoveného vo výške 0,5 m od spodku piliera (obrázok 2). Pilier sa nachádza približne 0,5
m od zvodidla v strede diaľnice D2. Pevnosť v tlaku na odobratých valcoch (H:D = 1:1) je
v priemere 45 MPa. Hĺbka karbonatizácie fenolftaleínovou skúškou hneď po odbere valca
z konštrukcie piliera bola priemerne 10 mm a korózny úbytok zabudovanej ocele po
obnažení činil priemerne 1 mm. Obsah chloridov sa stanovil v hĺbke rezu z valca cca 10 mm
od povrchu, potom postupne 30, 50, 90, 110, a 130 mm od povrchu.

2

VÝSLEDKY ANALÝZY

Stav 30-ročného betónu bol posudzovaný z hľadiska vplyvu kombinovaného degradačného
účinku, súčasného agresívneho spolupôsobenia chloridovej korózie a karbonatizácie, na
mikroštruktúru a pH výluhu po vybratých vrstvách odvŕtaného betónu. Tabuľka 1
demonštruje relevantný obsah chloridov a alkalitu betónu. Závislosť medzi obsahom
chloridov a priemernou hĺbkou vrstvy znázorňuje obrázok 3.
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Tab. 1 Koncentračné hladiny penetrovaných chloridov smerom od povrchu betónu dovnútra
a pH hodnoty výluhu betónu
Označenie
vrstvy betónu
v pilieri P1
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6

Priemerná
hĺbka
(mm)
10
30
50
70
90
110
130

Obsah chloridov
v betóne
(%)
0.682
0.272
0.149
0.086
0.034
0.012
0.013

Alkalita betónu
(ako pH výluhu)
11.23
12.01
12.15
12.36

B

Obr. 3 Obsah chloridov a pH betónu v hĺbke od povrchu podľa tabuľky 1.

Obr. 1 Korodujúca výstuž piliera P1.

Obr. 2 Pohľad na odberné miesto.
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Smerom od povrchu betónu piliera P1 do jeho vnútra sa súbežne znižuje obsah chloridov
a zvyšuje alkalita betónu. Vo vrstve (0-20 mm) s hodnotou pH výluhu 11.23 predpokladáme
už skorodovanú oceľovú výstuž. Tento fakt jasne potvrdzuje detailný pohľad na miesto
odberu (obrázok 2). Na povrchu oceľovej výstuže sa nachádzajú korozívne splodiny Fe.
Betón v tejto vrstve stratil schopnosť pasivovať oceľovú výstuž. Mineralogické zloženie
okrajovej (0-20 mm) a vnútornej vrstvy v hĺbke (120-140 mm) ukazujú obrázky 3 a 4.

B

Obr. 3 RTG difrakčný záznam okrajovej, povrchovej vrstvy betónu piliera P1.
Povrchovú vzorku (0-20 mm) betónu charakterizuje prítomnosť karbonatizačného produktu
– kalcitu (Cc) CaCO3, portlandit Ca(OH)2 sa v betóne nevyskytuje. Kamenivo tvorí
prevažne kremeň (quartz - SiO2) s nepatrnou prímesou anortitu (AN) CaAl2Si2O8 a osumilitu
(Os) (K,Na)(Fe,Mg)2(Al,Fe)3(Si,Al)12O30. RTG nedokumentuje prítomnosť chloridyobsahujúcich minerálov. Príčina môže byť dvojaká: chloridy sa nachádzajú vo voľnom stave
ako anióny; ak sa naviazali na C3A ako Friedelová soľ - Ca2Al(OH)6(Cl, OH)·2H2O
(kalcium alumínium chlorohydroxid hydrát) tak jej prítomnosť sa nachádza pod detekciou
rozlíšiteľnosti použitého RTG prístroja. Minerálne zloženie betónu vrstvy (0-20 mm)
(obrázok 3) a hodnota pH výluhu 11.23 zhodne dokazujú karbonatizačne atakovaný betón.
Vnútornú vrstvu betónu (120-140 mm) charakterizuje zreteľná prítomnosť väzného
hydroxidu vápenatého (CH) Ca(OH)2. Difraktogram nepotvrdzuje prítomnosť
karbonatizačného produktu – kalcitu. Absencia kalcitu v súvislosti s nepotvrdeným
dolomitom (CaCO3 × MgCO3) dokumentujú, že na výrobu betónu sa použilo kremičité,
pravdepodobne riečne, kamenivo. Prítomnosť chloridov z degradačného procesu
považujeme v hĺbke 120-140 mm za nereálnu. Minerálne zloženie betónu vrstvy 120-140
mm a hodnota pH výluhu 12.36 dokazujú mikroštruktúrne dobre zachovaný betón.
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Obr. 4 RTG difrakčný záznam hĺbkovej vrstvy betónu piliera P1.
Z hľadiska posúdenia negatívneho vplyvu dvoch súčasne pôsobiacich vonkajších
environmentálnych faktorov (penetrácia chloridov a karbonatizácia) na betón piliera P1
možno konštatovať (tab. 1 a obr. 3 a 4), že určujúcim výsledkom degradačného procesu
ovplyvňujúcim fyzický a chemický stav 30-ročného betónu je korózia oceľovej výstuže. Jej
príčinou je kombinovaný agresívny účinok pôsobenia chloridov a karbonatizácie, ktorý sa
razantne prejavuje predovšetkým v povrchovej vrstve betónu. Preniknuté chloridy ako aj
karbonatizácia betónu spôsobujú zníženie pH a následne koróziu zabudovanej ocele.
Doterajšie výsledky indikujú možnosť zasoľovania konštrukčného betónu mosta, ktorá sa
jasne preukazuje v študovanom priestore odberného miesta (obrázok 1 a 2).
Samotný rozsah karbonatizácie medzi vonkajšou vrstvou betónu v priamom kontakte so
vzduchom a tým aj environmentálne škodlivými faktormi na betón a chránenou vnútornou
vrstvou betónu špecifikujú obrázky 5 a 6 a tabuľka 2. Na tento cieľ sa využili výsledky
termickej (TG a DTA) a chemickej analýzy. Výsledky termickej analýzy (TG-DTA)
poskytujú údaje o obsahu CaOkarb viazaného v karbonatizačnom produkte - kalcite CaCO3
a celkovom obsahu CaOcelk v betóne stanoveného chemickou analýzou. Z percentuálneho
podielu CaOkarb a CaOcelk [5] sa vypočíta stupeň karbonatizácie a následne určí etapa
karbonatizácie.
Povrchová vzorka (A0: 0-20 mm) podľa tabuľky 2 neobsahuje Ca(OH)2, naopak, prioritne
zastúpený minerál je kalcit CaCO3 ako karbonatizačný produkt (obsah chloridov až 0.682%,
pH = 11.23) Zistený stav mikroštruktúry betónu potvrdzuje vizuálne pozorovanú koróziu
oceľovej výstuže (obrázok 1 a 2).
Vnútorná vzorka (A6: 120-140 mm) dokumentuje prítomnosť Ca(OH)2, naopak kalcit je
zastúpený marginálne ako karbonatizačný produkt (obsah chloridov iba 0.013%, pH =
12.36). Termická analýza potvrdzuje výsledky RTG v plnom rozsahu. Stupeň a etapa
karbonatizácie betónu vo vrstve (120-140 mm) je 15% a I. Tento stav dokumentuje
minimálny, až žiadny
degradačný vplyv na mikroštruktúru betónu. Naopak,
environmentálne priamo exponovanú vrstvu betónu (0-20 mm) charakterizuje 60% stupeň
karbonatizácie a etapa II.
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DTA [μV/mg]
DTA /(µV/mg)

TG [%]
/%
TG

zmena hmotnosti -0,70%

100

exo

Mass Change: -0.70 %

0.6
Mass Change: -2.35 %

zmena hmotnosti -2,35%

98

0.5

zmena hmotnosti -2,19%

Mass Change: -2.19 %

96

zmena
hmotnosti
Mass Change: -11.60 %
-11,60%

94

0.4

0.3

Mass Change: -3.38 %

[1]
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Obr. 5 TG-DTA záznam povrchovej vrstvy betónu (0 – 20 mm) piliera P1.
DTA [μV/mg]
DTA /(µV/mg)

TG /%
TG
[%]

zmena hmotnosti -0,68%
100

exo

Mass Change: -0.68 %

0.6
98

0.5
Mass Change: -5.24 %

zmena hmotnosti -5,24%

96

0.4

zmena hmotnosti
-10,53%
Mass Change:
-10.53 %

94

[1]

0.3

Mass Change: -2.31 %
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0.2
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Mass Change: -1.13 %

90

0.1

Mass Change: -1.17 %
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Obr. 6 TG-DTA záznam vnútornej vrstvy betónu (110-130 mm) piliera P1.
Tab. 2 Celkový obsah CaO, obsah CaO v CaCO3, stupeň karbonatizácie a etapa
karbonatizácie betónu.
Betón Celkový
Obsah CaO v
Obsah
Stupeň
Etapa
piliera obsah
CaCO3
CaCO3
karbonatizácie karbonatizácie
P1
ako produkt
CaOTotal
CaOCaCO3
karbonatizácie
(%)
(%)
(%)
(%)
(I až IV)
A0
13.55
8.10
14.46
60
II
A6
19.44
2,93
5.23
15
I
Poznámka ku etape karbonatizácie: I < 55%; II: 55-65%; III: 66-80%; IV > 80%
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Výsledky RTG a TG-DTA zhodne preukazujú, že vonkajšia vrstva betónu (0-20 mm) je už
karbonatizovaná. Tento fakt potvrdzuje hodnota pH výluhu 11.23 (tabuľka 1), ktorá
indikuje korózne aktívny stav oceľovej výstuže. Korózny stav ocele v tejto vrstve
rozhodujúcim spôsobom podmieňuje 0.682% hmotnostné zastúpenie chloridov. Minerálne
(RTG) a fázové (TG-DTA) zloženie betónu vrstvy (120-140 mm), hodnota pH výluhu 12.36
pri 0.013% hmotnostnom obsahu chloridov demonštrujú mikroštruktúrne dobre zachovaný
betón, v ktorom sa prejavuje efekt prirodzeného starnutia.

3

B

ZÁVER

Dosiahnuté výsledky potvrdzujú:
- napadnutie povrchovej vrstvy (0-20 mm) betónu piliera P1 kombinovaným,
súčasne pôsobiacim, agresívnym účinkom chloridovej korózie a karbonatizácie;
- prienik agresívnych chloridov, ktorý vyvoláva koróziu oceľovej výstuže,
v súčasnosti dosahuje priemernú hĺbku 50 mm;
- z hľadiska posúdenia pôsobiacich druhov agresivity na betón piliera P1 možno
považovať za agresívne nebezpečnejší prienik chloridov v porovnaní s negatívnym
účinkom karbonatizácie, avšak na chemickej degradácii mikroštruktúry betónu sa
podieľajú oba škodlivé environmentálne faktory a nepriaznivo sa vzájomne
ovplyvňujú.
Z výsledkov analýzy vyplýva nutná rekonštrukcia piliera, ktorá bude vykonaná nasledovne:
- silne kontaminovaná vrstva betónu iónmi Cl- musí byť odstránená, najlepšie až 30
mm za nosnú výstuž v prvom rade (pilier je vystužený dvoma radmi zvislej
výstuže, prvý rad má krytie 35-65 mm, druhý rad približne 200 mm, pilier má
priemer 1.9 m);
- rekonštrukcia a odstraňovanie kontaminovaného betónu bude realizované v štyroch
pracovných etapách zo statických a bezpečnostných dôvodov, aby nedošlo ku
poškodeniu konštrukcie, na tento účel bude obmedzená doprava na moste na jeden
jazdný pruh vedený stredom vozovky;
- očistená výstuž od korózie bude spätne zabetónovaná samozhutniteľným, prípadne
striekaným betónom čím sa obnoví alkalita v okolí výstuže a zabezpečí jej
opätovná pasivácia, dobetonávka bude kotvená prostredníctvom spriahujúcich
tŕňov a pôvodných spôn.
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EFEKTÍVNE ODVLHČOVANIE BUDOV
A KONFLIKT S METODIKOU OCHRANY PAMIATOK
Oto Makýš1
ABSTRAKT
Stavebných technológií, ktoré sa využívajú na odvlhčovanie pamiatkovo chránených budov
existuje celý rad. Odborne ich delíme dokonca až do 7 skupín. Problém ale je, že nie všetky
skupiny technológií sú rovnako účinné, pričom tie technicky najúčinnejšie si vyžadujú
invazívne, čiastočne deštruktívne zásahy do historického muriva. V tomto bode sa ale
dostávajú do konfliktu so všeobecnou metodikou obnovy pamiatok, ktorá takéto zásahy
nerada pripúšťa. Ako sa teda dajú zladiť tieto dva protichodné prístupy?

1

B

ÚVOD

Moderné materiály a technologické postupy sanácie zavĺhania starších budov, ktoré sú často
založené na starších princípoch, dnes väčšinou umožňujú dosiahnuť vynikajúce výsledky.
Zavĺhanie konštrukcií sa tak môže nielen zastaviť, ale nadbytočná vlhkosť a časť solí
rozpustných vo vode sa z konštrukcií, najmä z ich povrchov môže aj odstrániť. Vynikajúce
výsledky možno dosiahnuť aj na ťažko poškodených konštrukciách a na dlhý čas. Zároveň
však treba povedať, že opísané výsledky nemožno dosiahnuť bez primeranej
námahy, kvalitnej realizácie a často ani nie lacno. Treba však dodať, že tak ako veľmi lacné,
tak aj veľmi drahé technológie nemusia byť najlepšie.

2

ZDROJE ZAVĹHANIA HISTORICKÝCH KONŠTRUKCIÍ

Vlhnutie konštrukcií patrí medzi najrozšírenejšie poruchy budov v našom klimatickom
pásme a sprevádza existenciu takmer všetkých historických stavieb. Vlhkosť stavebných
konštrukcií väčšinou zapríčiňuje [Lebeda, J. a kol., 1988]:
• kapilárne vzlínanie,
• kapilárna kondenzácia,
• nasiakavosť,
• difúzia vodných pár,
• kondenzácia vodných pár,
• sorpcia a absorpcia,
atď.
Pritom najčastejšie sa vyskytuje práve uvedené kapilárne vzlínanie kapilárami stavebných
materiálov.

3

SPȎSOBY SANÁCIE ZAVĹHANIA HISTORICKÝCH
KONŠTRUKCIÍ Z TECHNICKÉHO HĽADISKA

Jednotlivé technológie sanácie zavĺhania možno rozdeliť do niekoľkých skupín. Rozdelení
môže byť mnoho - podľa toho, aké hľadisko sa zvolí. Jedno z najpoužívanejších a asi

1
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najzrozumiteľnejších je rozdelenie podľa stavebno-fyzikálneho hľadiska – na základe
pôsobenia zvoleného spôsobu sanácie v konštrukciách:
1. Technológie zabezpečujúce odvetrávanie:
1. Technológie vytvorenia dodatočných nepriepustných vrstiev:
3. Technológie vytvorenia kryštalických clôn:
4. Technológie využívajúce elektrofyzikálne princípy:
5. Technológie zohrievania konštrukcií:
6. Doplnkové technológie:
7. Súvisiace technológie:
Pritom stručne je možné uviesť že najčinnejšie technológie, ktorými sa dajú v krátkej dobe
dosiahnuť vynikajúce výsledky sú najmä v skupinách vytvárania dodatočných
nepriepustných bariér a vytvárania kryštalických clôn. Ale aj viaceré technológie z iných
skupín tiež môžu pôsobiť pozitívne, hoci zvyčajne nie tak intenzívne. Aj tak sa ale niekedy
musia využiť, pretože situácia objektov iné riešenie neumožňuje. Zato technológie
založené na podivných a vedou nedokázateľných princípoch je každopádne potrebné
dôrazne odmietnuť.

4

SANÁCIE ZAVĹHANIA HISTORICKÝCH KONŠTRUKCIÍ
Z POHĽAU METODIKY OBNOVY PAMIATOK

V predchádzajúcom texte naznačený prístup k sanácii je ale len technický a teda
jednostranný. Pri pamiatkovej obnove je ešte potrebné zvážiť aj humanitný aspekt
problematicky, ktorý sa zásadným spôsobom premieta do stanovenia metodiky obnovy
pamiatky. Tu nám do hry vstupuje aj zákonná opora a to v podobe Deklarácia Národnej
rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva č. 91/2001 Z. z., ktorou sa Slovenská republika
zaviazala rešpektovať príslušné medzinárodné odporúčania na ochranu a obnovu pamiatok.
Azda najvýznamnejší rozpor vzniká pri aplikácii Benátskej charty z roku 1964, ktorá
určuje filozofiu i metodické postupy pri obnove pamiatok. Táto Charta predovšetkým (v
článku 11) kodifikovala prísnu ochranu pôvodnej hmoty stavby. To by pri striktnom chápaní
znamenalo vylúčenie aj všetkých technológií zasahujúcich do muriva invazívnym
spôsobom. Ale v článku 10 Charta požaduje, aby sa „moderné technológie …. nasadili až
potom, keď sa tradičné technológie ukážu ako nedostačujúce“. Požaduje len, aby sa
účinnosť moderných technológií doložila nielen teoreticky, ale aj prakticky. Toto teda
vytvára priestor aj na použite invazívnych sanačných technológií. Otázne zostáva, či sú tieto
invazívne technológie naozaj účinné.

5

PRAKTICKÁ APLIKÁCIA PODREZÁVANIA HISTORICKÉHO
MURIVA

V ostatnom období sa podarilo zabezpečiť nielen výskum zavĺhania zopár desiatok
pamiatkovo chránených budov, ale v niektorých prípadoch prišlo aj na realizáciu sanácie.
Tú sa (našťastie) podarilo aj dobre dokumentovať a to nielen pred sanáciou, ale aj po nej
a to aj s odstupom dlhšieho času. Veľkou prekážkou širšieho rozvinutia výskumu ale je fakt,
že len čo sa na steny sanovanej budovy nanesie sanačná omietka, tak sa už prakticky nedá
nič namerať, lebo jej povrch sa vždy javí ako suchý. A deštruktívne zásahy do nových
povrchových úprav neprichádzajú takmer nikde do úvahy.
V ďalšom texte sú uvedené tri príklady využitia technológie podrezávania pri sanácii troch
pamiatkovo chránených objektov na Slovensku. Príklady sú uvedené aj s výsledkami meraní
na zopár vybranými bodoch, čo by mohla byť pochopiteľná výhrada spochybňujúca
výpovednú hodnotu meraní. Pre nedostatok miesta v tomto príspevku to ale nie je možné
publikovať inak:
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Príklad č.1 – baroková kúria v Bratislave –Rači:
Technológia podrezávania tu bola využitá na jar v roku 2018. Prvé kontrolné merania bola
vykonané o viac ako rok po tejto operácii a druhé boli vykonané o 16 mesiacov po
podrezaní. Budova bola postavená zo zmiešaného kamenno-tehlového muriva.
Miesto merania

Tab. 1 Výsledky merania vlhkosti v objekte v Rači
Výška
Hmotnostná vlhkosť
Výška merania
merania
[%]
od podlahy [cm]
od podlahy
[cm]

M10
M11
M12
M13
M14
M15
M20
M24
M25
M27
M28
M29
M30
٭

10
10
10
10
10
10
10
30
30
30
50
30
30

16.5.
2017
9 ,1
1 0 ,6
5 ,2
1 6 ,7
1 1 ,0
1 7 ,0
1 0 ,0
7 ,4
9 ,4
1 7 ,4
1 8 ,5
1 7 ,5
1 5 ,5

20.6.
2018
3 ,7
3 ,7 ٭
6 ,5
5 ,3 ٭
1 ,2 ٭
2 ,0 ٭
3 ,1 ٭
6 ,6
1 ,6
8 ,8
2 ,8 ٭
2 ,6 ٭
0 ,7 ٭

14.9.
2018
1 ,5
1 ,8
2 ,2
2 ,6
2 ,0
1 ,8
1 ,0
4 ,0
1 ,8
2 ,0
2 ,3
2 ,3
0 ,8

Hmotnostná vlhkosť
[%]

16.5.
2017
4 ,4
1 ,2
2 ,0
1 1 ,9
1 6 ,4
1 0 ,4
8 ,5
1 ,9
5 ,4
2 ,9
1 7 ,5
5 ,1
1 7 ,4

180
180
180
180
180
180
180
100
100
100
100
100
100

20.6.
2018
1 ,4
1 ,1
2 ,3
1 ,6
1 ,6
1 ,4
3 ,7
1 ,1
3 ,1
2 ,5
3 ,3
5 ,1
8 ,8

14.9.
2018
1 ,9
1 ,3
2 ,2
2 ,0
1 ,5
1 ,8
2 ,8
4 ,8
3 ,6
5 ,0
3 ,2
2 ,6
6 ,8

nad r zom

Príklad č.2 – barokový kostol v Trstíne:
Kostol bol postavený v priebehu 18. storočia a aplikácia technológie podrezávania bola
vykonaná v novembri 2019. Prvotné meranie bolo vykonané v lete 2017. Prvé kontrolné
meranie bolo vykonané len týždeň po podrezaní, zato druhé meranie už bolo vykonané po
asi 4 mesiacoch od podrezania. Kostol je postavený z tehlového muriva.
Tab. 2 Výsledky merania vlhkosti v objekte v Trstíne
Miesto
Hmotnostná vlhkosť [%]
Miesto
merania
merania
10.7.
8.11.
11.3.
/Výška
/Výška
2017
2019
2020
merania
Hygro
Hygro
Hygro Hygro merania
meter
meter
pod
meter
[cm]
[cm]

Hmotnostná vlhkosť [%]
10.7.
8.11.
11.3.
2017
2019
2020
Hygro
meter

Hygro
meter

Hygro
meter

1 0 ,3
1 2 ,4
1 0 ,8
1 2 ,4
1 1 ,3
1 4 ,8
1 7 ,4
1 6 ,3
1 3 ,4

8 ,8
1 2 ,4
1 0 ,2
1 1 ,3
5 ,7
1 1 ,6
1 3 ,3
1 2 ,4
1 1 ,4

7 ,4
3 ,8
8 ,3
2 ,5
6 ,6
8 ,5
5 ,8
2 ,6
6 ,3

izolác.

V2/30
V3/30
V4/30
V5/30
V6/30
V7/30
V8/30
V15/30
V16/30

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

1 0 ,5
1 7 ,4
1 4 ,2
1 5 ,7
9 ,3
6 ,1
1 3 ,3
8 ,7
1 2 ,6

1 4 ,9
9 ,1
1 5 ,4
1 6 ,4
1 4 ,3
1 3 ,4
1 1 ,8
1 2 ,3
1 5 ,4

9 ,8
5 ,9
8 ,7
4 ,4
9 ,4
6 ,4
7 ,3
8 ,0
1 1 ,4
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V2/150
V3/150
V4/150
V5/150
V6/150
V7/150
V8/150
V15/150
V16/150

B

V18/30
V23/30
V24/30
V26/30
V28/30
V30/30

9 ,4
1 7 ,4
1 1 ,0
1 4 ,5
1 6 ,0
1 2 ,7

1 2 ,9
1 5 ,3
1 6 ,3
1 7 ,4
9 ,5
5 ,9

1 6 ,5
1 7 ,4
1 3 ,5
1 6 ,5
1 5 ,5
1 4 ,5

12,0
8 ,0
11,4
7 ,7
4 ,3
3 ,2

V18/150
V23/150
V24/150
V26/150
V28/150
V30/150

1 4 ,2
1 5 ,9
1 2 ,0
1 2 ,6
1 6 ,0
1 5 ,4

1 0 ,2
1 3 ,3
1 1 ,7
2 ,7
7 ,7
7 ,9

5 ,3
9 ,8
1 ,7
2 ,7
6 ,1
6 ,9

Príklad č.3 – administratívny objekt z 19. storočia v Trnave:
Objekt bol postavený v druhej polovici 19. storočia z tehál. Slúžil asi ako administratívna
budova majera. V súčasnosti v ňom Pamiatkový úrad SR zriadil archív. Uvedené merania sa
týkajú dvoch vonkajších fasádových stien budovy, ktoré boli prístupné.

Miesto merania

B

Tab. 3 Výsledky merania vlhkosti v objekte v Trnave
Výška
Hmotnostná vlhkosť [%]
merania
od
7.7.
8.11.
11.3.
terénu
2018
2019
2020
[cm]
Hygro Hygro Hygro Hygro
meter meter pod
nad
HI
HI
1
30
1 7 ,3
1 ,4
1 1 ,5
2 ,3
2
30
1 2 ,5
1 ,7
1 1 ,7
1 ,9
3
30
9 ,2
3 ,4
1 5 ,4
2 ,1
4
30
1 6 ,6
1 ,6
1 0 ,2
1 ,0
5
30
1 4 ,3
2 ,0
1 3 ,5
1 ,8
6
30
1 0 ,9
2 ,0
1 1 ,4
2 ,3
Merania boli vyhodnotené podľa ČSN P 73 06010:
Tab. 4 Stupeň zavlhnutia konštrukcií [ČSN P 73 0610]
Stupeň zavlhnutia
1
veľmi nízka vlhkosť
2
nízka vlhkosť
3
zvýšená vlhkosť
4
vysoká vlhkosť
5
veľmi vysoká vlhkosť (až zamokrenie)

Výška
merania
od
terénu
[cm]

150
150
150
150
150
150

Hmotnostná vlhkosť
[%]
7.7.
8.11.
11.3.
2018
2019
2020
Hygro Hygro Hygro
meter meter meter
2 ,2
8 ,7
2 ,7
1 1 ,8
6 ,0
4 ,1

2 ,1
6 ,5
1 ,8
7 ,7
2 ,2
2 ,4

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

Vlhkosť (uM) [%]
< 3,0
3,0 - 5,0
5,0 – 7,5
7,5 – 10
> 10

ZÁVERY
Z uvedených meraní je vidno, že sanačné zásahy boli aj napriek svojej invazívnej povahe
úspešné. Murivá nad úrovňou rezu začali významne schnúť. Vlhkosť zmiešaným
a tehlovým murivám iste neprospieva a o jej vplyvu na interiérové pomery ani nehovoriac.
Obzvlášť v prípade archívu je vnútorné suché prostredie nevyhnutné. Otázne ešte zostáva –
čo sa bude diať s mokrým murivom pod úrovňou rezu, ale tomu treba venovať iný výskum.
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HODNOTENIE PEVNOSTI BETÓNU V TLAKU IN SITU PODĽA
REVIDOVANEJ NORMY EN 13791
Peter Kyselica1– Miloš Marec2
ABSTRAKT
Revízia normy EN 13791 Stanovenie pevnosti betónu v tlaku v konštrukciách
a v betónových prefabrikátoch z roku 2019 v značnej miere reaguje na nedostatky pôvodnej
verzie z roku 2007, ktoré sa ukázali pri praktickom používaní normy. Primárne zameranie
normy je na stanovenie charakteristickej pevnosti v tlaku in situ betónu v zmysle EN 1990
a EN 1992-1-1. Norma poskytuje komplexnejšie usmernenia na uplatňovanie postupov,
najmä v oblastiach definovania výsledku skúšok, postupov skúšania, objemu skúšaného
betónu a definovania skúšobných miest a skúšobných oblastí.

1

ÚVOD

Pri používaní normy EN 13791 je potrebné v prvom rade definovať, za akým účelom a akú
betónovú konštrukciu je potrebné posúdiť. Podobne ako pôvodná verzia normy, aj
revidované znenie pozná dva základné prípady, pre ktoré sa používa odhad pevnosti betónu
v tlaku in situ. V prvom rade je to odhad pevnosti v tlaku pre posudzovanie jestvujúcich
„starých“ konštrukcií a v druhom rade hodnotenie pevnostnej triedy betónu v prípade
pochybností o kvalite v prípade nových konštrukcií v štádiu výstavby. Každý tento prípad
má rozdielnu metodiku hodnotenia, a preto nie je možné príslušné postupy navzájom
zamieňať. Výrazne prepracovaný bol postup pri posúdení v prípade pochybností o kvalite
betónu, kde pre vytvorenie obrazu stačí porovnať rozsah strán normy, ktorý sa danej
problematike venuje. V pôvodnej verzii normy boli postupy uvedené na polovici strany,
v revidovanej norme sú to štyri strany. Nedostatočné zadefinovanie postupu hodnotenia
v prípade pochybností o kvalite v pôvodnej verzii normy bránilo v jej praktickom používaní
a často sa nesprávne používal postup určený pre posúdenie pôvodných konštrukcií.

2

PODSTATNÉ ZMENY V REVIDOVANEJ NORME EN 13791

Revidovaná verzia normy sa líši od pôvodnej verzie v nasledovných bodoch:
2.1. Definovanie skúšobnej oblasti a skúšobného miesta
V predchádzajúcej verzii normy chýbala jednoznačná definícia skúšobnej oblasti najmä
z hľadiska objemu betónu, ktorý by mal tomuto pojmu zodpovedať. V revízii normy je
stanovený základný objem betónu skúšobnej oblasti na 30m3. Skúšobná oblasť by nemala
presiahnuť 180m3. Norma definuje tiež pojem obmedzená skúšobná oblasť. Takáto
ohraničená skúšobná oblasť nesmie obsahovať žiadne dodávky, o ktorých je známe, že sú,
alebo pravdepodobne sú výrazne odlišné od iných dodávok, ktoré tvoria túto skúšobnú
oblasť. Podľa objemu betónu v skúšobnej oblasti je definovaný počet skúšobných miest.
1

2
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Minimálny počet platných výsledkov skúšky jadrových vývrtov v skúšobnej oblasti
s objemom betónu 30m3 je tri. V prípade skúšobných oblastí väčších ako 30m3 sa pridávajú
po dva výsledky na každých ďalších 30m3. Tento objem betónu v skúšobnej oblasti sa
používa v prípade posúdenia pevnostnej triedy v tlaku betónu zabudovaného do konštrukcie
počas výstavby, pri ktorej existuje pochybnosť o pevnosti v tlaku na základe výsledkov
štandardných skúšok alebo pochybnosť o kvalite zhotovenia.

B

V prípade odhadu charakteristickej pevnosti betónu „starej“ konštrukcie je potrebné posúdiť
vybratú skúšobnú oblasť na zistenie, či predstavuje jedinú triedu pevnosti betónu. Ak nie je
známe, či navrhovaná skúšobná oblasť obsahuje jedinú pevnosť v tlaku, na určenie
skúšobných oblastí sa majú použiť všetky dostupné informácie o kontrole výroby
a dokumentácia o miestach, ktoré si vyžadujú konkrétne posúdenie. Aj keď je možné
predpokladať, že betón v rámci jedného stavebného prvku obsahuje jednu triedu pevnosti,
existujú výnimky, na ktoré sa tento predpoklad nevzťahuje, napr. ak dodávka určená do
iného prvku bola zabudovaná do skúmaného prvku. Norma popisuje počiatočné posúdenie
súboru výsledkov na výskyt odľahlých hodnôt. Ak sa zdá, že súbor údajov obsahuje jeden
alebo viac výsledkov skúšok, ktoré sú nezvyčajne nízke alebo vysoké, mali by sa tieto
výsledky skúšok skontrolovať, aby sa zistilo, či ide o štatisticky odľahlé hodnoty.
Vyhodnotením rozdielu medzi najnižším alebo najvyšším výsledkom skúšky a priemernou
hodnotou všetkých výsledkov skúšky sa môže určiť, či je najnižší alebo najvyšší výsledok
štatisticky odľahlý. Na posúdenie odľahlých výsledkov norma popisuje štatistický test
podľa Grubbsa. Minimálny počet platných výsledkov skúšky jadrových vývrtov na
stanovenie charakteristickej pevnosti v tlaku betónu konštrukcie v skúšobnej oblasti je
osem, za predpokladu, že priemer jadrového telesa je ≥ 75 mm, pričom sa odporúča vziať
jadrové vývrty z najmenej desiatich skúšobných miest, aby sa zohľadnili možné odľahlé
hodnoty. Pri obmedzenej skúšobnej oblasti môže byť povolený menší počet platných
výsledkov skúšok.
2.2. Skúšanie jadrových vývrtov menších priemerov
Pri skúšaní jadrových vývrtov je podľa nového znenia normy možné použiť jadrá
s priemerom 75mm rovnocenne s jadrami s priemerom 100mm. Tento priemer je teoreticky
použiteľný aj pre betón s maximálnym zrnom kameniva 22mm. Norma umožňuje tiež
skúšanie jadier s priemerom 50mm, čo je možné pri betónoch s maximálnym zrnom
kameniva 16mm. V prípade takto malých vzoriek je predpísané skúšanie trojnásobného
množstva vzoriek oproti použitiu vzoriek väčších priemerov. Nedostatkom normy je to, že
nerieši prepočet medzi výsledkami pevnosti v tlaku získaných na valcoch menších
priemerov oproti valcom s priemerom 100mm a 150mm.
Otázkou zostáva tiež korektné skúšanie takto malých vzoriek na pevnosť v tlaku. Naráža sa
tu na problém, že norma EN 12390-4 [3] v úvode upozorňuje na osobitnú starostlivosť,
ktorú je potrebné venovať skúšaniu vzoriek výrazne menších ako 100mm. Stroje
vyhovujúce tejto EN majú konštrukciu kĺbu hornej tlačnej dosky prispôsobenú hlavne na
skúšanie telies so základným rozmerom 150mm. Skúšanie menších telies si preto vyžaduje
dokonalú prípravu skúšobných telies. Veľkú pozornosť je potrebné venovať príprave
vzoriek získaných z jadrového vŕtania, hlavne ich korektnému koncovaniu, ktoré má
zásadný vplyv na výsledok skúšky.
Skúšanie jadrových vývrtov s priemerom 50mm a 75mm však prináša rad výhod od
menšieho poškodenia konštrukcie odberom až po možnosť sa úplne vyhnúť výstuži aj
v pomerne husto vystužených konštrukciách. S výhodou je možné ju používať hlavne pri
posudzovaní tried pevnosti v prípade pochybností o kvalite pri konštrukciách v štádiu
výstavby, kde sa dnes iba výnimočne používa kamenivo s maximálnym zrnom väčším ako
22mm. Pri posudzovaní starších konštrukcií pochádzajúcich z čias, kedy sa nepoužívalo
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triedené kamenivo na frakcie a betón obsahuje kamenivo väčším zrnom, nie je možné
vývrty s priemerom 75mm použiť. Norma zaviedla korelačný faktor na prepočet pevnosti
jadier so štíhlostným pomerom 2:1 a 1:1 hodnotou 0,82. Skúšaniu telies s iným štíhlostným
pomerom je preto potrebné sa podľa možnosti vyhnúť. V prípade získania vzoriek
z jadrového vŕtania s väčšou dĺžkou, je účelnejšie vývrt rozdeliť a získať väčší počet
skúšobných vzoriek.

3 ODHAD PEVNOSTI V TLAKU NA POSÚDENIE ÚNOSNOSTI

JESTVUJÚCEJ KONŠTRUKCIE
3.1. Založený výlučne na údajoch zo skúšania jadrových vývrtov
S výnimkou malých skúšobných oblastí sa odhad charakteristickej pevnosti in situ zakladá
na minimálne:
– ôsmich platných výsledkoch skúšky pevnosti v tlaku in situ na základe jadrových
vývrtov s priemerom ≥ 75 mm
– dvanástich platných hodnotách pevnosti v tlaku in situ, z ktorých každá je
založená na skúšaní jadrového vývrtu s priemerom 50 mm z betónu
s maximálnym zrnom kameniva ≤ 16 mm.
Charakteristická pevnosť v tlaku in situ

sa odhaduje z nižšej hodnoty:
(1)

kde

je koeficient závislý od počtu vzoriek
s je smerodajná odchýlka
(2)

kde

je najnižšia jednotlivá hodnota pevnosti
je konštanta od 1 do 4 závislá na hodnote

3.2. Založený na kombinácii údajov nepriamych skúšok a údajoch zo skúšania
jadrových vývrtov
Počiatočný prieskum pomocou nepriamych skúšok je užitočné vykonať pred odberom
jadrových vývrtov. Údaje z tohto prieskumu sa majú použiť na výber miest na odoberanie
jadrových vývrtov. Vývrty sa odoberajú na miestach, kde sú k dispozícii nepriame skúšobné
hodnoty. Má sa získať najmenej desať párov výsledkov skúšok a hlavné skúšobné miesta
majú pokrývať všetky rozsahy nepriamych skúšobných hodnôt vrátane extrémov.
Výsledky skúšok jadrových vývrtov sa prepočítajú na hodnoty pevnosti v tlaku in situ
a výsledky nepriamych skúšok sa vynesú do grafu na osi x proti hodnotám pevnosti v tlaku
in situ
. Cez vynesené body sa stanoví najpriaznivejšia lineárna regresia. Minimálny
počet párov výsledkov je 8.
Na výpočet charakteristickej pevnosti sa použijú vzťahy (1) a (2), kde sa do vzorcov dosadia
hodnoty vypočítané podľa nasledovných vzťahov:
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(3)

kde
je hodnota nepriamej skúšky, prepočítaná na ekvivalentnú pevnosť v tlaku
in situ pomocou regresnej rovnice
m
je počet odhadovaných hodnôt pevnosti
Smerodajná odchýlka s sa vypočíta podľa vzťahu
(4)

B

kde

sc

je reziduálna smerodajná odchýlka, stanovená pre výsledky pevnosti jadrových vývrtov
rozptýlené okolo hľadanej regresnej krivky

se je smerodajná odchýlka odhadovaných hodnôt pevnosti, ktorá sa stanovila
z odhadovanej pevnosti jadrových vývrtov rozptýlenej okolo strednej hodnoty

4

POSÚDENIE
TRIEDY
PEVNOSTI
POCHYBNOSTÍ O KVALITE

BETÓNU

V PRÍPADE

Na posúdenie triedy pevnosti v prípade pochybnosti o jeho kvalite existujú tieto možnosti:
– skríningový test
– nepriame skúšanie, po ktorom nasleduje odber jadrových vývrtov najslabšieho
betónu
– skúšanie jadrových vývrtov
4.1. Skríningový test
Je založený iba na nepriamom nedeštruktívnom skúšaní. Môže sa použiť na odhad
rovnomernosti zloženia betónu v skúšobnej oblasti, napr. na stanovenie variability,
identifikáciu miest s nižšou pevnosťou v tlaku a odhad toho, či sa dosiahla stanovená trieda
pevnosti v tlaku. S výhodou je možné použiť iba skríningový test v prípade, ak existuje
korelácia medzi priamou pevnosťou a výsledkom nedeštruktívneho skúšania, ktorá bola
odvodená zo štandardných vzoriek určených na skúšky pevnosti v tlaku. V týchto prípadoch
je možné upustiť od ďalšieho skúšania a prijať výsledky skríningového testu. Aj keď
výsledky tohto postupu možno považovať za náznak, že betón vyhovuje svojej
špecifikovanej triede pevnosti v tlaku, nesplnenie kritérií nie je dôkazom toho, že betón
nedosiahol uvedenú triedu pevnosti v tlaku. Ak betón nespĺňa tieto kritériá, musí sa použiť
jeden z nasledovných postupov.
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4.2. Nepriame skúšanie, po ktorom nasleduje odber jadrových vývrtov najslabšieho
betónu
Skúšobná oblasť sa rozdelí na objemy približne 30 m3 . Minimálny počet skúšobných miest
nepriamych metód je uvedený v Tabuľke 1.
Tab. 1
Počet približne 30 m3 objemov
v skúšobnej oblasti

Minimálny počet nepriamych
skúšobných miest

1

9

od 2 do 4

12

od 5 do 6

20

Počet skúšobných miest pre jadrové vývrty a hodnotiace kritériá sú uvedené v Tabuľke 2.
Tab. 2
Počet
približne
30 m3
objemov
v skúšobnej
oblasti

Minimálny počet
skúšobných miest
na odoberanie
jadrových vývrtov

Priemer výsledkov
jadrových vývrtov
v miestach najbližších k
hodnote mediánu
nedeštruktívnych skúšok

1

Jeden jadrový vývrt
na každej z dvoch
najnižších hodnôt
nepriamej skúšky
pre skúšobnú oblasť

–

od 2 do 4

od 5 do 6

kde

Najnižší výsledok
skúšky

Jadrový vývrt
s najnižšou
hodnotou nepriamej
skúšky v skúšobnej
oblasti a jadrové
vývrty v každom
z dvoch skúšobných
miest, ktoré sú
najbližšie
k mediánovej
hodnote
je minimálna charakteristická pevnosť valcových skúšobných vzoriek so
štíhlostným pomerom 2:1 spojená so špecifikovanou triedou pevnosti v tlaku

M je konštanta , pre betón triedy C20/25 rovná 4
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4.3. Skúšanie jadrových vývrtov
Kritériá hodnotenia na základe skúšok jadrových vývrtov sú uvedené v Tabuľke 3.
Tab. 3
Počet približne 30
m3 objemov
v skúšobnej
oblasti

Minimálny počet
skúšobných miest
pre každý objem

1

3

od 2 do 4

2

od 5 do 6

2

Priemer výsledkov
skúšky jadrových
vývrtov pre skúšobnú
oblasť

Najnižší výsledok
skúšky

–

B

5 ZÁVERY
Revidované znenie normy EN 13791 ponúka oproti pôvodnej verzii výrazne lepšie nástroje
na hodnotenie pevnosti betónu v konštrukcii. Zavedením štatistických nástrojov na
testovanie odľahlých hodnôt a výpočet charakteristickej pevnosti betónu v konštrukcii
umožňuje reprodukovať výsledky s požadovanou štatistickou zárukou. Zavedené zmeny
robia normu použiteľnejšou v praxi.
Praktické používanie normy môže ukázať potrebu upresnenia niektorých postupov skúšania.
Revidovaná norma zaviedla možnosť skúšania jadier menších priemerov, čo z hľadiska
korektného skúšania pravdepodobne vyvolá potrebu úpravy skúšobných zariadení.
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FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ MODUL PRUŽNOSTI BETONU
Rudolf Hela1– Klára Křížová2
ABSTRAKT
Modul pružnosti je jednou ze základních charakteristik betonu definující jeho pružné
deformace a hraje významnou roli při statickém návrhu konstrukcí. Vlivem současných
trendů technologie betonu, nabízející širokou variabilitu návrhů složení betonů, dochází ke
změnám nejenom pevnostních charakteristik, ale i modulů pružnosti betonu.

ÚVOD

1

Vývoj a rozsah průmyslové činnosti s sebou kromě efektivity přináší i navyšující se
množství odpadních produktů. Globálně je tento problém řešen zejména modernizací
výrobních procesů snižující ekologický dopad na okolí, ale i přes tento pokrok výrobních
technologií je produkována značná část odpadních materiálů. Postupným vývojem se
nachází řešení zpracování těchto odpadů a není tomu jinak ani v oblasti výroby betonu, kde
se s výhodami používají odpady zejména z elektrárenského a hutního průmyslu, obecně
označovány jako příměsi. S rychlým vývojem technologie betonu a s použitím nynějších
dostupných materiálů a výrobních procesů dochází k nástupu betonů lišících se od
základního konceptu: cement→kamenivo→voda na: cement→kamenivo→voda→přísady
(plastifikační/superplastifikační), resp. cement→příměs→kamenivo→voda→přísady. Díky
intenzitě používání těchto složek pro výrobu betonu, dochází ke značným změnám
v poměrech mezi přetvárnými vlastnostmi a pevností betonu v tlaku [1,2] a proto je nutné
zásadně přehodnotit některé závislosti, ze kterých se následně vychází při statickém
navrhování betonových konstrukcí. V dřívějších dobách bylo postačující základní
charakteristikou betonu jeho pevnost v tlaku, z níž se empiricky odvozovaly ostatní
výpočtové charakteristiky jako např. pevnost v tahu za ohybu, příčný tah a statický modul
pružnosti. Vlivem následných změn a trendů v oblasti navrhování a provádění betonových
konstrukcí je zde potřeba předvídat i další vlastnosti jako jsou modul pružnosti, smrštění,
dotvarování, propustnost a trvanlivost [3].

ZÁKLADNÍ PARAMETRY BETONU

2

Základem navrhování a posuzování konstrukcí je lineární teorie pružnosti a pevnosti,
využívající dvě základní charakteristiky betonu [4]:

1

2

•

Tuhost, vyjadřující schopnost betonu (konstrukce) odolávat působícímu napětí v
oblasti elastického chování. Materiálovým parametrem je modul pružnosti.

•

Pevnost, vyjádřena pomocí meze pevnosti, která je do určité míry materiálovým
parametrem, resp. pomocí mezní síly, která vyjadřuje mez pevnosti konkrétní
konstrukce

prof. Ing. CSc., Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 602 00
Brno, tel.: +420 541 147 508, e-mail: hela.r@fce.vutbr.cz
Ing. Ph.D., Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 602 00 Brno,
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Nejdůležitější charakteristikou konstrukčních betonů jsou jejich mechanické a přetvárné
vlastnosti, spolu s trvanlivostí v daném prostředí [5,6]. Vlastnosti betonu lze rozdělit do čtyř
skupin na základě jejich společných znaků [7].

B

•

Mechanické, pevnost betonu v tlaku, příčném tahu, tahu za ohybu a ve smyku,

•

Deformační, vlastnosti související se změnou objemu vlivem vnějších sil (modul
pružnosti, dotvarování betonu) nebo vlivem vnitřních sil (smrštění, nabývání
betonu),

•

Permeabilita, popisuje pohyb media nebo tok energie betonem. Jedná se o tepelnou
vodivost, vlastnosti související s průnikem vody betonem (vzlínavost, nasákavost,
vodotěsnost), s průnikem vzduchu a vlastnosti souvisejících s průnikem
elektromagnetických a akustických vln.

•

Trvanlivost, odolnost proti působení vnějších činitelů (ohnivzdornost,
mrazuvzdornost, obrusnost) a odolnost proti působení chemických médií z ovzduší
a kapalin (odolnost proti korozi oceli z betonu).

Působením mechanického napětí dochází ve struktuře pevných látek ke změnám vzdálenosti
mezi jednolitými částicemi, k jejich vzájemným posunům i k složitým strukturálním
změnám v důsledku čehož mění tuhá tělesa do určité míry tvar i objem [8]. Tyto změny jsou
označovány jako přetvoření nebo také deformace. Velikost deformace materiálu se
vyjadřuje formou poměrného přetvoření. Poměrné přetvoření představuje poměr změny
rozměru k původnímu rozměru. Beton je materiál přenášející v konstrukci především
tlaková napětí proto pružné chování je nejdůležitější při jeho tlakovém namáhání.

2.1

Statický modul pružnosti betonu

Modul pružnosti betonu je základní přetvárnostní charakteristikou betonu [5,9], tudíž
mechanický parametr definující pružné deformace betonu [10,11]. Jedná se nejdůležitější
elastickou vlastnost betonu z hlediska návrhu a odhadu chování stavebních konstrukcí [6] a
jejich konstrukčních prvků, stejně tak je základním parametrem pro návrh prvků
vystavených ohybovým zatížením [12]. Nejčastěji se modul pružnosti používá při
pružnostních výpočtech průhybů často jako řídící parametr při návrhu desek a předem nebo
dodatečně předpínaných konstrukcí [13]. Modul pružnosti stanovený ze závislosti mezi
napětím a poměrným přetvořením se označuje jako statický modul pružnosti.
Přetvoření betonu při jednorázovém krátkodobém zatížení se sleduje pomocí závislosti mezi
napětím σc a poměrným přetvořením εc uváděném v evropské normě pro navrhování
betonových konstrukcí EN 1992-1-1 [14,15], obrázek 1. Do napětí 40 % pevnosti betonu
v tlaku fcm probíhá diagram σ-ε téměř lineárně [16]. Modul pružnosti Ecm je definován jako
tan α, tedy úhlu, který svírá sečnice σ-ε závislosti s osou x při napětí na úrovni 40 %
pevnosti v tlaku [14,17]. Modul pružnosti v této oblasti je charakteristický pro pružné
chování betonu. Proto se pro analýzu konstrukcí v pružném stavu používá sečnový modul
pružnosti Ecm [16] při definované úrovni napětí [14]. Všeobecně se předpokládá, že při
takovýchto zatížením je sečnový modul konstantní a ihned po zatížení jsou naměřené
deformace čistě pružné [18].
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Obr. 1 Schematické znázornění vztahu napětí - poměrné přetvoření (EN 1992-1-1) [14,16]

3
3.1

SLOŽKY BETONU OVLIVŇUJÍCÍ MODUL PRUŽNOSTI
Cementový kámen

Mechanické vlastnosti cementového kamene závisí, při stejných podmínkách zatížení a
vnějšího prostřední, na množství, druhu, rozměru a orientaci pórů a trhlinek [7]. Ztvrdlý
cement a kamenivo ovlivňují velkým podílem přetvárné vlastnosti (deformace). Je-li podíl
cementu v betonu okolo 15 %, existuje vysoký potenciál na výrazné ovlivnění deformačních
vlastností betonu [19]. Modul pružnosti ztvrdlé cementové pasty je ovlivňovaný stejnými
činiteli, jako je pevnost v tlaku [14,20]. Cementový kámen má nižší modul pružnosti, ale
vyšší pevnost než cementová malta anebo beton. Přídavek drobného kameniva do
cementové kaše zvyšuje modul pružnosti malty, ale snižuje pevnost. Přídavek hrubého
kameniva do malty nemá výraznější vliv na modulu pružnosti, ale způsobí další pokles
pevnosti kompozitu [18]. Výrazný vliv na modul pružnosti cementového kamene má jeho
pórovitost, kdy se zvyšující se pórovitostí betonu dochází ke snížení výsledné hodnoty
modulu pružnosti betonu [14,20].

3.2

Pórovitost

Pórovitost cementové pasty při zvyšujícím se vodním součinitelem w/c navyšuje obsah
volné vody v čerstvém betonu, v důsledku čehož narůstá jeho pórovitost [14,20]. Kapilární
pórovitost podstatně ovlivňuje pevnost betonu v tlaku a ve své podstatě shodně i modul
pružnosti [21]. Modul pružnosti je přibližně úměrný třetí mocnině poměru gel/prostor. Při
uvažování kapilární pórovitosti cementové kaše se uplatňuje následující vztah [7,18]:

E p = E g (1 − Pc )

k

(1)

kde: Ep a Eg jsou modul pružnosti ztvrdlé cementové kaše a modul pružnosti ztvrdlé
cementové kaše při nulové pórovitosti, Pc kapilární pórovitost a k konstanta udávající
hodnotu v závislosti na modulu pružnosti ztvrdlé cementové pasty, kdy Eg = 72 500 N/mm2,
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když k = 3 a k = 4 při Eg = 85 000 N/mm2 [7,18]. Modul pružnosti roste se stářím
cementového kamene a je vyšší o 10 až 20 % při uložení ve vodním prostředí oproti
prostředí okolního vzduchu [7].

3.3

B

Kamenivo

Nejvýznačnějšími vlastnostmi hornin jsou: pevnost v tlaku, deformační vlastnosti, tj. modul
pružnosti a dotvarování, mrazuvzdornost, tepelná vodivost, aj. [19]. Pevnost v tlaku se u
kameniva pohybuje v širokém rozmezí. Modul pružnosti kameniva má vzhledem k jeho
objemu v betonu výrazný vliv na modul pružnosti betonu [18]. Zpravidla jsou moduly
pružnosti kameniva vyšší než moduly pružnosti betonu [19]. Modul pružnosti kameniva
ovlivňuje mineralogické složení, textura a struktura hornin, ze kterých bylo kamenivo
vyrobeno a jsou velmi závislé na pórovitosti horniny stejně jako v případě pevnosti
kameniva. Vysoký modul pružnosti mají hutné vyvřelé horniny (čedič, diorit, gabro, diabas)
naopak usazeniny a přeměněné horniny mají modul pružnosti podstatně nižší. Mezi pevností
v tlaku a modulem pružnosti neplatí jednoznačná závislost. Např. diorit a gabro mají
přibližně shodný modul pružnosti od 50 do 100 kN/mm 2, jejich pevnosti jsou značné odlišné
170 až 300 kN/mm2.

ZÁVĚR

4

Naproti zmíněných technologickým faktorům, které jsou v podstatě ovlivněny samotným
složením a výrobou betonu, modul pružnosti podstatně ovlivňuje řada zkušebních faktorů.
Tyto jsou více či méně ovlivněny zkušebním zařízením a obsluhou strojů. Zejména proto, že
pevnost betonu je již dána a následná volba úpravy zkušebních těles, je již závislá
především na možnostech laboratoře a místních zvyklostech. V následujících bodech jsou
shrnuty základní technologické zásady, které mohou přispět k dosažení či navýšení
statického modulu pružnosti betonu v tlaku [2]:
•

Používat pouze portlandské cementy CEM I, v případě použití směsných cementů
stejné pevnostní třídy, lze očekávat snížení hodnot modulů pružnosti o cca 10 až
15 %. Totéž platí v případě použití kombinace cementů CEM I s aktivními
příměsemi (popílky či jemně mletá vysokopecní struska). Aplikovat zažité
zkušenosti s odhadem k-hodnoty a dopady na pevnosti v tlaku pro odhady
statických modulů pružnosti je nebezpečné. Výsledné hodnoty modulů pružnosti
budou nižší než pro stejnou pevnostní třídu vyrobenou pouze z cementu CEM I.

•

Omezit množství frakce 0/4 mm a jemných podílů po 0,125 mm. Pokud to umožní
reologické vlastnosti čerstvých betonů (čerpatelnost, zhutnitelnost).

•

Využívat kameniva do max. frakce 22 mm a lépe drcená, než těžená.

•

Využívat hrubá kameniva, která mají vysoký modul pružnosti např. žula, čedič,
diabas.

•

Ověřit dopad typu a dávky superplastifikační přísady. Praxe ukazuje, že některé
typy snižují moduly pružnosti. Ovšem je dobré mít na paměti, že čím nižší vodní
součinitel, tím je hutnější cementový kámen a kvalitnější ITZ, což pozitivně
ovlivňuje moduly pružnosti.

•

Nečekat vysoké moduly u provzdušněných betonů.

•

Využívat možnosti dosažení požadovaných hodnot modulů pružnosti betonu ve
stáří 60 či 90 dnů. V tomto případě se dá očekávat cca 6 -10% nárůsty hodnot
oproti standardním 28 dnům.
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•

V případě požadavku projektanta na konkrétní hodnoty statických modulů je třeba
si ujasnit, zda se jedná o hodnotu minimální, průměrnou či maximální. Vzhledem k
tomu, že nejsou stanovena hodnotící kritéria pro soubory zkoušek, je vhodné si
specifikaci betonu vyjasnit před začátkem betonáží.

•

Nevycházet z předpisu EC2, resp. reflektovat současné stále více využívané vstupní
suroviny jako směsné cementy, minerální příměsi a vysoce účinné plastifikační
přísady pro výrobu betonu.

Literatura
[1]

[2]
[3]

[4]
[5]
[6]

[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

[16]

RIEGER, P.; ŠTĚRBA, A. Znovu k údajným problémům s modulem pružnosti
betonu, možnost specifikace dle změny Z3 ČSN EN 206-1. Beton TKS. 2009, roč. 9,
č. 4, s. 88-91. ISSN 1213-3116.
KŘÍŽOVÁ, K. Studium závislostí složení betonů na hodnoty modulů pružnosti,
disertační práce. Brno:Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013, 154 s.
NASSIF, H. H.; NAJM, H.; SUKSAWANG, N. Effect of puzzolanic materials and
curing methods on the elastic modulus of HPC. Cement and Concrete Composities
[online]. Elsevier, 2005, Vol. 27, issue 6, p. 661-670. [cit. 2011-04-15].
VYDRA, V. Lomové charakteristiky betonu vystaveného působení vysokých teplot :
habilitační práce. Praha : ČVUT, Fakulta stavební, Katedra fyziky, 2005. 77 s.
ADÁMEK, J.; NOVOTNÝ, B.; KOUKAL, J. Stavební materiály. Brno :
Akademické nakladatelství CERM, 1997. 205 s. ISBN 80-214-0631-3.
NETAMATZADEH, M.; NAGHIPOUR, M. Compressive strength and modulus of
elasticity of freshly cmpressed concrete. Construction and Buildings Materials
[online]. Elsevier. September 2012, Vol. 34, p. 476–485. [cit. 2012-06-23].
PYTLÍK, P. Technologie betonu. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1994.
143 s. ISBN 80-85867-07-9.
NOVÁK, J. a kolektiv autorů. Nauka o materiálech 10: Stavební materiály I. Praha :
ČVUT, 1997. 178 s. ISBN 80-01-01619-6.
TOPCU, I.B.; BILIR, T.; BOGA, A.R. Estimation of the modulus of elasticity of slag
concrete by using composite material models. Construction and Buildings Materials
[online]. Elsevier. May 2010, Vol. 24, issue 5, p. 741–748. [cit. 2011-08-10].
ANTON, O.; kolektiv autorů. Základy zkušebnictví: Návody do cvičení. Brno :
Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2002. 61 s. ISBN 80-214-2079-0
TIA, M.; LIU, Y.; BROWN, D. Modulus of elasticity, creep and shrinkage
of concrete [online].
TOMOSAWA, F.; NOGUCHI, T. Relationship between compressive strength and
modulus of elasticity of High-Strength Concrete [online].
The European Guidelines for Self-Compacting Concrete: Specification, Production
and Use [online]. May 2005.
UNČÍK, S.; ŠEVČÍK, P. Modul pružnosti betonu. Trnava : Betón Racio, s.r.o., 2008.
24 s. ISBN 978-80-959182-3-2.
ČSN EN 1992-1-1:2006/Oprava2. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Praha : Český
normalizační institut, 2011.
BILČÍK, J; FILLO, Ľ.; BENKO, V.; HALVONIK, J. Betónové konštrukcie :
Navrhování podľa STN EN 1992-1-1. 2. vyd. Bratislava : Vydavatelstvo STU
v Bratislave, 2008. 374 s. ISBN 978-80-227-2940-6.

151

B

[17]

[18]
[19]
[20]
[21]

B

SIDETIS, K.K.; MANITA, P.; SIDERIS, K. Estimation of ultimate modulus of
elasticity and Poisson ratio of normal concrete. Cement and Concrete Composities
[online]. Elsevier, August 2004, Vol. 26, issue 6, p. 623-631. [cit. 2021-09-12].
BAJZA, A.; ROUSEKOVÁ, I. Technológia betónu. Bratislava : JAGA GROUP,
s.r.o., 2006. 190 s. ISBN 80-8076-032-2.
PAVLÍK, A.; DOLEŽEL, J.; FIEDLER, K. Technologie betonu. Praha : SNTL Nakladatelství technické literatury, 1973. 322 p.
AÏCTIN, P.C. Vysokohodnotný beton. Praha : Informační centrum ČKAIT, 2005. 320
s. ISBN 80-86769-39-9.
COOLEPARDI, M. Moderní beton. Praha : Informační centrum ČKAIT, s.r.o., 2009.
344 p. ISBN 978-80-87093-75-7.

Tento příspěvek vznikl v rámci řešení projektu FAST-S-20-6156 Využití vysocehodnotných
HPC betonů v současném stavitelství.

152

OVERENIE ODOLNOSTI SPRIAHNUTÉHO NOSNÍKA
Ľudovít Fillo1– Jaroslav Halvonik2
ABSTRAKT
Návrh a overenie odolnosti spriahnutého nosníka v konštrukcii budov je riešené v [1] 6.2.5.
V príspevku je prezentovaný spôsob odvodenia a princípy návrhu na konkrétnom príklade
spojitého nosníka pre dva sklony tlakových diagonál a dva sklony strmienkov.

1

ÚVOD

V článku normy [1] STN EN 6.2.5 Šmyk na styku medzi betónmi rôzneho veku je vzorcom
6.25 definovaná hodnota odolnosti šmykového napätia na styčnej ploche. Toto napätie
vypočítame na základe určenia: koeficientov drsnosti styčnej plochy, návrhovej hodnoty
ťahovej pevnosti betónu, veľkosti normálového napätia kolmého na styčnú plochu, plochy
výstuže, ktorá prechádza styčnou plochou betónov a na základe sklonu tejto výstuže k osi
nosníka. V príspevku sú prezentované princípy odvodenia uvedeného vzorca dokreslené na
konkrétnom príklade.

2

ŠMYK NA STYKU MEDZI BETÓNMI RÔZNEHO VEKU

Okrem požiadaviek [1] 6.2.1- 6.2.4 musí šmykové napätie na styčnej ploche medzi betónmi
rôzneho veku splniť nasledujúcu podmienku:

𝜈Ed < 𝜈Rd

(1)

kde 𝜈Ed je šmykové napätie na styčnej ploche so šírkou bi v priereze s ramenom vnútorných
síl z podľa vzorca:

𝜈Ed =

𝛽𝑉Ed

(2)

𝑧𝑏i

a 𝜈Rd je šmyková odolnosť na styčnej ploche podľa vzorca:

𝜈Rd = 𝑐𝑓ctd + 𝜇𝜎n + 𝜌𝑓yd (𝜇 sin 𝛼 + cos 𝛼) < 0,5𝜈1 𝑓cd

(3)

Definícia jednotlivých veličín je naznačená na Obr.1 na prostom nosníku resp. na spojitom
nosníku Obr.2. Koeficienty 𝑐 𝑎 𝜇 závisia od drsnosti styčnej plochy. V príklade sme
uvažovali „voľný povrch bez ďalšej úpravy po zavibrovaní“ a teda 𝑐 = 0,2 𝑎 𝜇 = 0,6.
Stupeň vystuženia výstužou na spriahnutie  = Asi/(bis), kde Asi je plocha jednej roviny
výstuže, ktorá prechádza kontaktnou škárou a s je vzdialenosť výstuží meraná v pozdĺžnom
smere nosníka. Uhol  je sklon výstuže na spriahnutie podľa Obr.1.

1

2

prof. Ing. PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov, Radlinského 11,
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prof. Ing. PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov, Radlinského 11,
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B

posun vlákna pri nespriahnutom nosníku

V

M

posun vlákna

dsi

B

Iyx = x3bi/3 + eAsi(dsi - x)2

Obr.1 Overenie spriahnutia dvoch betónov – prosté uloženie

posun vlákna pri nespriahnutom nosníku

V

M

posun vlákna

Obr.2 Overenie spriahnutia dvoch betónov – spojitý nosník
Z Obr.2 je zrejmá úloha koeficienta   1,0 vo vzorci (2). Vyjadruje pomer: sila vo výstuži
𝐴𝑠1 𝜎𝑠1
nad kontaktnou škárou, k celkovej sile ťahanej pozdĺžnej výstuže
, teda pomer
šmyku v kontaktnej škáre k max hodnote šmyku v priereze
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𝜏𝑥𝑧
𝜏𝑥𝑧𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑠1 𝜎𝑠1 +𝐴𝑠2 𝜎𝑠2

.

3

OVERENIE ŠMYKU A SPRIAHNUTIA NA SPOJITOM NOSNÍKU

Na príklade spriahnutého spojitého nosníka je možné prezentovať overenie šmykovej
a ohybovej odolnosti, za predpokladu, že sú splnené podmienky spriahnutia (1). Rozmery
a zaťaženie nosníka sú zrejmé z Obr.3. Jedná sa o trámový strop uložený na spodnú časť
prievlaku – stratené debnenie uložené na ploche 100x80 mm. Styčná plocha 𝐴𝑐𝑐 medzi
betónmi rôzneho veku je potom znížená o tieto plochy uloženia. Normálové napätie pôsobiace
kolmo na túto plochu od zaťaženia fd MN/m bolo uvažované podľa vzorca 𝜎n = 𝜎⊥ =
𝑓d /𝐴cc = 0,175/0,478 = 0,366 MPa.
Overenie spriahnutia je zrejmé z Obr.3, kde je priečny rez nosníkom výšky 700 mm nad
uložením, ktoré predstavuje stĺp 500x500 mm. Do spriahnutia je možno započítať dvojstrižné
strmienky 210 á100 mm,  = (2.0,785.100/10)/4780 = 0,00325. Návrhová medza klzu
výstuže bola uvažovaná fywd = 435 MPa.
V Tab.1 je overenie šmyku podľa [1] 6.2.1- 6.2.4 a overenie spriahnutia podľa vzorcov (1)
až (3). Na Obr.3 je znázornený sklon tlakových diagonál 𝜃 a sklon strmienkov 𝛼. V Tab.1 sú
tiež vypočítané odolnosti v šmyku a v spriahnutí pre 𝜃 = 27 a 45° a pre 𝛼 = 90 a 75° .
Z uvedeného je vidieť, že spriahnutie pre dvojstrižné strmienky 𝜙st = 10 mm a 𝑠 =
100 mm vyhovuje len pri sklone 𝛼 = 75° . Je tu tiež uvedený podiel jednotlivých členov na
šmykovej odolnosti spriahnutia – vzorec (3).

300
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Obr.3 Overenie šmyku spriahnutého nosníka a spriahnutia dvoch betónov
Návrhovú hodnotu pre overenie šmykového spriahnutia 𝜈Ed1 resp. 𝜈Ed2 je treba určiť na
úseku 𝑎shear . Je to vzdialenosť maximálneho momentu v našom prípade v líci podpery
a nulového momentu v poli. Tento úsek je treba rozdeliť minimálne na dve časti a v ich strede
určiť hodnoty 𝜈Ed1 resp. 𝜈Ed2 . Ohybové a šmykové overenie celého prierezu spriahnutého
nosníka platí len za predpokladu, že podmienka spoľahlivosti spriahnutia dvoch betónov (1)
je splnená.

155

B

Tab.1 Overenie šmyku spriahnutého nosníka a spriahnutia betónov rôznych vekov
- 

45° - 90°
45° - 75°
27° - 90°
27° - 75°

𝑉Ed

656

Šmyk
𝑉Rd,max 𝑉Edcr

𝑉Rds

1705
2126
1391
1584

441
540
854
939

543
483

𝜈Ed1

𝜈Rd1

Spriahnutie
𝜌𝑓ywd 𝜇 sin 𝛼

𝜌𝑓ywd cos 𝛼

1,5

1,39
1,75
1,39
1,75

0,896
0,865
0,896
0,865

0
0,387
0
0,387

𝜇𝜎⊥ = 0,22

𝑐𝑓𝑐𝑡𝑑 = 0,27

kN
MPa
Hodnota odolnosti v spriahnutí 𝜈Rd1 zároveň nesmie prekročiť hodnotu 0,51.fcd = 5,30 MPa

B

4

ZÁVER

Autori príspevku sa pokúsili názornou formou prezentovať často diskutovanú tému
spriahnutia dvoch betónov rôzneho veku najmä pri konštrukciách, ktoré ponúkajú takúto
skladbu stropu – spôsob zhotovenia. Ide o vysvetlenie – analýzu vzorca (3) a článku [1] 6.2.5.
Na príklade spojitého spriahnutého nosníka sme tiež prezentovali vplyv sklonu tlakových
diagonál a sklonu strmienkov na šmykovú odolnosť nosníka a odolnosť nosníka v spriahnutí.
Vhodne zvolený sklon šmykovej výstuže  môže významne zvýšiť šmykovú odolnosť aj
odolnosť v spriahnutí. Uvažovaný sklon tlakovej diagonály  nemá vplyv na odolnosť
v spriahnutí.
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VYŠETROVANIE ŠMYKOVÉHO SPOJENIA MEDZI STARÝM
BETÓNOM A NOVOU VRSTVOU PRI ZOSIĽŇOVANÍ STĹPOV
Peter Koteš 1– Martin Vavruš 2– František Bahleda 3– Jozef Jošt 4
ABSTRAKT
Konštrukcie a všetky jej prvky musia byť nosné, bezpečné a prevádzkyschopné. Časom
vplyvom vonkajších faktorov, ako je environmentálne zaťaženie, zmrazovanie a
rozmrazovanie, zmena zaťaženia, seizmická aktivita a pod. môže byť štruktúra betónu alebo
celého prvku porušená, čo vedie k zníženiu únosnosti prvku. Pre prvky, ako sú napr. stĺpy, to
obvykle znamená, že musia byť zosilnené. Najbežnejším a najstarším spôsobom zosilnenia
betónového stĺpa je použitie novej vystuženej vrstvy betónu (obetónovanie). V tomto prípade
sa kladie veľký dôraz na kontakt medzi pôvodnou a novou vrstvou betónu. Tento príspevok
sa zaoberá dvoma spôsobmi povrchovej úpravy, ako sú zárezy a vrúbky s použitím rôznych
druhov zosilnenia.

1

ÚVOD

Vplyvom agresivity prostredia dochádza v čase pri betónových (železobetónových,
predpätých) konštrukciách k degradácií samotných materiálov (betón, výstuž) čo spôsobuje
znižovanie odolnosti jednotlivých prvkov a tým aj celej konštrukcie. Životnosť konštrukcie
môžeme predĺžiť pravidelnými prehliadkami a hlavne pravidelnou dostatočnou údržbou.
Skoré zistenie príčin poškodenia konštrukcie a následne správna voľba rekonštrukcie,
prípadne zosilnenia, môže vrátiť konštrukcií schopnosť plniť prevádzkové požiadavky [1],
[2], [3].
V prípade poškodených prvkov alebo celej konštrukcie je potrebné vziať do úvahy, ako
postupovať pri zosilňovaní. Aby sa dosiahla požadovaná úroveň spoľahlivosti, musí sa
zvoliť správna metóda zosilnenia. V dnešnej dobe a s dnešnými technológiami sa nám
naskytuje obrovská variabilita zosilnení. Ak sa zameriame na stĺpy (zvislé nosné prvky),
pridanie novej vrstvy betónu s novou výstužou k pôvodnému prierezu pomocou
obetónovania je jedným z najtradičnejších spôsobov vystuženia (obr. 1 a, b). Ak sa použije
táto metóda, musí byť okolo stĺpu dostatočný priestor na zväčšenie prierezu, čo v mnohých
prípadoch nie je možné. Odporúčaná minimálna hrúbka železobetónovej vrstvy podľa [4] je
30 až 60 mm čo ale odpovedalo starým slovenským normám STN, kde sa uvažovalo krytie
hlavnej výstuže iba 20 mm (pre stĺpy). Ak by sme to aplikovali na nové normy STN EN
minimálna hrúbka obetónovania by mala byť minimálne 46 mm za predpokladu profilu
hlavnej výstuže 10 mm a strmeňa 6 mm – takže pre väčšie profily hlavnej výstuže
a strmeňov môže byť minimálna hrúbka obetónovania 50 až 60 mm..
Pri použití tejto metódy je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo ku preklzu medzi
pôvodným a novým betónom na styku, v tom prípade je možné uvažovať s dokonalým
spolupôsobením. Za dokonalé spolupôsobenie sa uvažuje stav, keď sa ťahové/tlakové sily
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v novej vrstve prenášajú do ťahaného/tlačeného betónu v pôvodnom priereze [5] cez
šmykové napätie v styku. Z toho vyplýva, že odolnosť prierezu závisí od spojenia betónbetón (kontakt medzi novou a starou vrstvou). Pri takomto spoji sa predpokladá, že novo
pridaná vrstva bude mať rovnakú alebo vyššiu kvalitu betónu ako pôvodná časť.

a)

B

b)

Obr. 1 Tradičný spôsob zosilnenie stĺpov pomocou obetónovania
Šmyková odolnosť v styčnej škáre je schopná prenášať šmykové sily do určitej hladiny
odolnosti [6]. Po túto hladinu resp. odolnosť priečneho rezu je zaistená pôsobením
viacerých faktorov ako je pevnosť jednotlivých materiálov, technologické postupy alebo
konštrukčné usporiadanie. Pri betónových konštrukciách sa pri použití zosilnenia betónovou
vrstvou na šmykovej odolnosti podieľajú 3 faktory [7], [8]:
- súdržnosť (kohézia),
- trenie,
- šmyková výstuž.
Tieto činitele pôsobia súčasne, len po prekonaní určitej hladiny napätia prestáva pôsobiť
súdržnosť. Po prekonaní súdržnosti nedochádza ku kolapsu prvku, ale k redukcií napätí
v priečnom reze čo má za následok, že prvok už nemôžeme považovať za jednoliaty [9],
[10]. Norma STN EN 1992-1-1 [11] uvádza hodnoty koeficientov súdržnosti a trenia pre
rôzne povrchové úpravy od veľmi hladkých po drsné. Tieto koeficienty sú dôležité pre
výpočet únosnosti prvku.
V praxi sa stretávame s tým, že nová prídavná výstuž je ukotvená k prierezu pomocou
hákov [12], [13]. Príspevok sa preto zaoberá využitím iba vrstvou drátkobetónu na
zosilnenie stĺpov (bez prídavnej výstuže) a použitím iba povrchovej úpravy pomocou
zárezov a ozubov. Z toho vyplýva, že nie je potrebná prídavná betonárska výstuž a tiež
žiadne kotvenie pomocou hákov.

2

EXPERIMENTÁLNE MERANIE

Pre zistenie šmykovej odolnosti medzi starým železobetónovým prierezom stĺpov (jadro)
a novou vrstvou drátkobetónu boli vykonané šmykové testy (tzv. „push testy“). Push testy
pozostávali zo stĺpa (centrálneho jadra) a obetónovania drátkobetónom. Prierez stĺpu bol
zvolený s pôdorysnými rozmermi 0,16 x 0,16 m a výškou 0,35 m. Stĺp (jadro) bol vystužený
4Ø10 mm dĺžky 0,3 m. Strmene s priemerom 8 mm boli umiestnené v osovej vzdialenosti
85 mm (obr. 2a). Bola použitá trieda betónu C 16/20. Vzorky sa po betonáži ošetrovali 28
dní. Následne boli vzorky upravené - vytvorili za zárezy (obr. 2c) a ozub – zazubený
pracovný styk (obr. 2b). Vzorky boli obetónované novou vrstvou drátkobetónu hr. 35 mm.
Do vzoriek bol v spodnej časti umiestnený dočasný polystyrén (polystyrén bol po zatuhnutí
novej vrstvy odstránený). Následne boli vzorky uložené do debnenia, kde boli vycentrované
pomocou dištančných skrutiek (obr. 2 d). Pred betonážou boli vzorky očistené, navlhčené
a potom boli vzorky obetónované vláknobetónom. Zloženie betónovej zmesi vychádzalo
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z predchádzajúcich výskumov [14], kde sa porovnávalo množstvo vlákien pridaných
do betónovej zmesi a ich vplyv na pevnosť v ťahu v ohybe (Tab. 1).

a)

b)

c)

d)

Obr. 2 Vystuženie stĺpu (jadro) a modifikácia povrchov
Tab. 1. Zloženie betónovej zmesi
Zloženie betónu

1 kg/m3

CEM II/B-S 32,5R (Ladce)

400

Kamenivo 0/8 mm

910

Kamenivo 8/16 mm

685

Elektrárenský popolček (USS Košice)

80

Voda

200

Vlákna DRAMIX 3D

40

Na stanovenie pevnosti betónu v tlaku boli odliate kocky s dĺžkou hrany 150 mm. Priemerná
pevnosť kocky drátkobetónu bola 45,6 MPa.
Vzorky (push testy) boli zaťažené zvislou osovou silou. Merala sa deformácia (posun)
medzi jadrom a obetónovaním (plášťom). Na meranie posunu sa používali senzory dráhy.
Zaťažovalo sa deformáciou rýchlosťou 0,5 mm/min. Teoretické únosnosti vzoriek boli
vypočítané podľa STN EN 1992-1-1 [11] a sú uvedené v tab. 2.
Výsledky meraní preukázali šmykovú odolnosť pre jednotlivé typy povrchových úprav.
Testovaných bolo šesť vzoriek (po tri v dvoch sériách) a výsledky testov sú uvedené na obr.
3 pre ozuby a obr. 4 pre zárezy.
Po analýze skúšok s ozubom (ZZ) bolo jasne viditeľné, že ozub v jadre bol vyplnený
betónovou zmesou a po dosiahnutí šmykovej únosnosti bol okraj ozubu ušmyknutý
(rozdrvený) (obr. 5 a, d). Vo vláknobetóne (obetónovaná vrstva) sa vytvorili jedna alebo dve
hlavné pozdĺžne trhliny, ktoré sa vyskytli v čase šmykovej odolnosti pri maximálnej sile. Po
dosiahnutí maximálnej šmykovej sily sa vytvorili a otvorili trhliny (obr. 5 b, c). Priemerná
hodnota únosnosti vzoriek s ozubom bola 262,17 kN.
Vzorky so zárezmi (ZR) vykazovali vysokú šmykovú odolnosť. Pri analýze plášťa bolo
viditeľné, že tvorba trhlín bola situovaná viac na rohoch jadra, ale zreteľne bola viditeľná aj
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účinnosť zárezu (obr. 6 a, b, c). Mechanizmus porušenia bol rovnaký ako v prípade ozubov.
Priemerná hodnota únosnosti vzoriek so zárezmi bola 250,58 kN.

B
Obr. 3 Závislosť zaťaženie-deformácia, vláknobetón - ozub

Obr. 4 Závislosť zaťaženie-deformácia, vláknobetón - zárezy

a)

b)

c)

Obr. 5 Vzorky po porušení - ozub
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d)

a)

b)

c)

d)

Obr. 6 Vzorky po porušení - zárezy
Pre porovnanie boli vypočítané charakteristické hodnoty únosnosti v šmyku τ podľa rovnice
(1 a 2) [11]. Pre ozub bola šmyková odolnosť vypočítaná pri 105,0 kN. Pre povrch so
zárezmi bol použitý koeficient trenia 0,45 a hodnota šmykovej odolnosti vypočítaná podľa
STN EN 1992-1-1 [11] bola 94,5 kN
(1)
(2)
kde:
je šmykové napätie [MPa],
je šmyková odolnosť [kN],
je normálové napätie [MPa],
je kontaktná šmyková plocha [m2].
Tab. 2. Výsledky z experimentálnych meraní
Séria
označenie

Priemerná
šmyková
odolnosť
z experimentu
τ [kN]

Šmyková
odolnosť
normová
τ [kN]

ZZ

262,18

105,0

ZR

250,58

94,5

Vypočítaný
súčiniteľ
kohézie

Normový
súčiniteľ
kohézie

Rozdiel
kohézií
vypočítaná
-normová

c [MPa]

c [MPa]

[%]

1,248

1,25

0,50

40,05

1,193

1,20

0,45

37,50

Šmykové
napätie
z experimentu
τn [MPa]

Zo získaných výsledkov (tab. 2) boli potvrdené výpočty z rovníc (1) a (2), kde hodnoty
skúšok v niektorých prípadov až mnohonásobne prevyšovali vypočítané výsledky pre ozuby
a zárezy. Keďže norma [11] nešpecifikuje koeficienty trenia a súdržnosti pre povrchové
úpravy zárezov, bolo potrebné tieto hodnoty vypočítať spätným výpočtom a porovnať ich so
štandardnými hodnotami.
Treba však podotknúť, že výsledky vyšli z veľkými rozdielmi medzi jednotlivými vzorkami.
Rôznorodosť výsledkov je spôsobená do veľkej miery betónovou zmesou a vzduchovými
dutinami na styčných plochách plášťa.
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ZÁVERY

Ak je potrebné zosilniť zvislé nosné prvky (stĺpy) pomocou novej obetónovanej vrstvy,
kladie sa dôraz na preklz medzi pôvodným a novým betónom a taktiež na únosnosť tejto
novej vrstvy. Kontakt medzi vrstvami je ovplyvnený typom povrchu, od ktorého závisí
súdržnosť. Celková odolnosť prvku je zaistená súdržnosťou cementového kompozitu
prostredníctvom pórovitosti a tiež povrchovou úpravou. Príspevok preukazuje, že hodnoty
súdržnosti sú v praxi mnohokrát na strane bezpečnostnej v porovnaní s nameranými a
vypočítanými hodnotami až do 40,05% pre ozub a 37,50% pre zárezy. Tiež preukazujú aj
fakt, že povrchovou úpravou dosahujeme vyššiu šmykovú odolnosť. V našom prípade
modifikácia naznačuje vyššiu šmykovú odolnosť ozubov ako zárezov o 11,6 kN.
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POROVNANIE ŠMYKOVEJ ODOLNOSTI BEZPRIEVLAKOVÝCH SPOJITÝCH
DOSIEK S IZOLOVANÝMI VZORKAMI

Simona Šarvaicová1– Viktor Borzovič2
ABSTRAKT
Tento článok sa zaoberá porovnaním šmykových odolností v pretlačení spojitých viacpolových bezprievlakových dosiek v porovnaní s izolovanými vzorkami, ktoré sa bežne
v laboratórnych podmienkach využívajú na experimentálne stanovenie šmykových odolností
v pretlačení. Rozdiel v hodnotách šmykových odolností je spôsobený faktom, že na
izolovaných vzorkách nepôsobia niektoré faktory ovplyvňujúce šmykovú odolnosť. Medzi tieto
parametre patrí najmä vplyv membránových síl a možnosť redistribúcie ohybových
momentov. Oba tieto javy zvyšujú veľkosť šmykovej odolnosti. Prezentovaná analýza je
spracovaná pre dosku hrúbky 200 mm, podopretú obdĺžnikovým stĺpom (150 x 900 mm),
pričom sa zaoberá vplyvom zmeny pomeru priľahlých rozpätí lx/ly.

1

ÚVOD

Bezprievlakové systémy patria k jedným z najpoužívanejších konštrukčných systémov
navrhovaných v praxi. Z konštrukčného hľadiska je dôležitý správny návrh spojenia stropnej
dosky s lokálnou podperu. Koncentrované šmykové namáhanie v okolí podpery môže byť
sprevádzané krehkým typom porušenia, a preto sa touto problematikou zaoberá mnoho
vedeckých prác u nás i v zahraničí. Často sa zameriavajú na vývoj nových spôsobov
šmykového vystuženia [1], či na zdokonalenie a kalibráciu návrhových modelov, ktoré majú
častokrát empirický charakter (Eurokód 2) [2].
Experimentálne výsledky, na základe ktorých boli odvodené vzťahy pre výpočet šmykovej
odolnosti dosky podľa jednotlivých návrhových kódov (Eurokód 2, Model Code 2010 [3]),
boli stanovené na izolovaných vzorkách. Na laboratórnych záťažových skúškach nemožno
zohľadniť niekoľko faktorov ovplyvňujúcich šmykový odolnosť dosiek. Ide najmä o účinok
membránových síl a redistribúciu ohybových momentov (Obr. 1). Tieto účinky môžu výrazne
zvýšiť hodnotu šmykovej odolnosti dosky. Na druhej strane však nie sú zohľadnené i niektoré
účinky, ktoré šmykovú odolnosť naopak zmenšujú. Patrí sem napríklad účinok zmrašťovania,
ktorý závisí od navrhnutého množstva hlavnej nosnej výstuže.
Priaznivý účinok membránových síl na bezprievlakových doskách [4], mostovkových
doskách [5], či doskách vystužených oceľovými vláknami [6], bol skúmaný a analyzovaný
rôznymi metódami. Membránové účinky je možné zohľadniť pomocou metódy “rigid plastic
approach“, metódou „yield line“, alebo metódami konečných prvkov. Zahraničnými
výskumami [5] bolo preukázané, že účinok membránových síl môže byť 5 – 30 % v závislosti
od stupňa vystuženia a geometrie dosky.
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Obr. 1 a) účinok membránových síl b) účinok redistribúcie ohybových momentov
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EUROKÓD 2

Na overenie šmykovej odolnosti vzorky získanej numerickou nelineárnou analýzou bola
použitá predikcia podľa EN 1992-1-1. Šmyková odolnosť dosiek bez šmykovej výstuže je
zabezpečená niekoľkými faktormi. Medzi tieto parametre patrí zaklínenie zŕn kameniva
v šikmej trhline, tlačený betón pod neutrálnou osou a množstvo hlavnej nosnej výstuže.
Všetky tieto parametre sú zohľadnené v empirickom vzťahu .
VRd,c =
kde:
CRk,c

C

k
ρl
fck
u1
d

3

CRk,c
1/3
k(100 ρl fck ) u d
1
γC

(1)

- empirický faktor [MPa];
- súčiniteľ spoľahlivosti, C = 1.5 [-];
- súčiniteľ výšky prierezu, k = 1 + (200[mm]/d)0.5 ≤ 2.0 [-];
- stupeň vystuženia,  = (xy)0.5 [-];
- charakteristická pevnosť betónu v tlaku [MPa];
- základný kontrolný obvod vo vzdialenosti 2d od líca podpery [mm];
- účinná výška prerezu [mm].

NELINEÁRNA ANALÝZA

Experimentálne vzorky boli modelované v programe Atena. Modely pozostávajú z 3D prvkov
s kubickým delením siete. Nakoľko 3D nelineárne výpočty sú časovo náročné, bola
modelovaná len štvrtina vzorky s využitím podmienok symetrie. V prvom kroku sa na modeli
experimentálnej vzorky stanovilo vhodné delenie siete konečných prvkov a potrebný počet
iterácií v jednom záťažovom kroku. Literatúra [7] odporúča použiť delenie siete, ktoré
zodpovedá rozdeleniu dosky na 4 až 6 prvkov po jej hrúbke. Analyzované boli dva typy
delenia siete a to s veľkosťou prvku 0,05 m (4 elementy po hrúbke dosky) a 0,04 m (5 prvkov).
Spolu bolo analyzovaných šesť modelov experimentálnych izolovaných vzoriek a výsledky
sú uvedené v kapitole 3.3.

3.1

Skúšobné vzorky

Cieľom tejto analýzy je porovnanie šmykovej odolnosti izolovaných vzoriek so spojitými
doskami. Izolované dosky sú zaťažené po obvode koncentrovanými silami a spojité dosky
rovnomerným plošným zaťažením. Predmetom analýzy sú skúšobné vzorky s hrúbkou 0,2 m.
Rozmery izolovanej vzorky sú 2,5 × 2,5 m (Obr. 2). Fragment je podopretý stĺpikom
obdĺžnikového prierezu s rozmermi 0,15 × 0,90 m (cmax / cmin = 6). Vzorka je vystužená
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viazanou oceľovou výstužou s prútmi priemeru 16 mm rovnomerne rozmiestnených po 100
mm v oboch smeroch. Takéto vystuženie vzorky predstavuje stupeň vystuženia ρl = 1,26 %.
Spodný povrch dosky je vystužený prútmi s priemerom 10 mm rozmiestnenými rovnomerne
po 200 mm. Pri nominálnom krytí cnom = 30 mm je účinná výška dosky d = 159 mm. Vzorky
nie sú vystužené šmykovou výstužou.

3.2

Zaťažovacie stavy

Izolované modely vzoriek boli zaťažené koncentrovanými silami, ako je to znázornené na
Obr. 2c. Každý zaťažovací krok znamená zvýšenie sily o 50 kN, čo predstavuje 12,5 kN na
modelovanú štvrtinu vzorky. Zaťažovací stav XY predstavuje rovnomerné rozloženie
zaťaženia, ktoré zodpovedá rovnakým priľahlým rozpätiam leff,x = leff,y = 5,1 m. Zaťažovací
prípad X znamená hlavné zaťaženie prichádzajúce zo smeru X (približne dve tretiny
celkového zaťaženia), ktoré zodpovedá rozpätiam susedných polí leff,x = 7,22 m a leff,y = 3,6
m. Opačným prípadom je zaťažovací stav Y, kde dve tretiny zaťaženia prichádza k podpere
zo smeru Y.

b)

b) leff,x = 7220 leff,y = 3600
c) leff,x = 3600 leff,y = 7220

125
0

0.5leff

a) leff,x = leff,y = 5100

leff,y

leff,y

a)

leff,y

125
0 0.5l
eff

c)

koncentrované
sily

pootočenie okolo osi x

leff,x

leff,x

leff,x

pootočenie okolo osi y
posun v smere x
posun v smere y

Obr. 2 a) Geometria izolovaného a spojitého modelu b) okrajové podmienky spojitého
modelu c) okrajové podmienky izolovaného modelu
Modely, ktoré predstavujú štvrtinu z celého poľa spojitej dosky, boli zaťažené plošným
zaťažením s hodnotou fd = 1,92 kN/m2. Vynásobením tejto hodnoty zaťažovacou plochou
stĺpa sa získa ekvivalentná sila 50 kN na jeden zaťažovací krok.
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Zaťaženie XY
Fx= Fy= 6.25 kN
Zaťaženie X
Fx= 8.33 kN
Fy= 4.17 kN
Zaťaženie Y
Fx= 4.17 kN
Fy= 8.33 kN

Fy

Fx

Obr. 3 Zaťažovacie podmienky izolovaného a spojitého modelu

3.3

Vo všeobecnosti sa pomocou hustejšieho delenia siete konečných prvkov dosahujú presnejšie
výsledky. Pre obe vybrané delenia siete (so stranou kubického elementu 0,04 m a 0,05 m) sa
analyzovali tri výpočty s rôznym počtom iterácií. Obr. 4a ukazuje, že výsledky sa významne
nelíšia, keď sa počet iterácií zvýši nad šesťdesiat. Tento model tiež demonštruje najbližšiu
zhodu hodnoty šmykovej odolnosti s predikciou podľa modelu EC2, a preto sa v numerickej
analýze budú brať do úvahy modely so šesťdesiatimi iteráciami v jednom zaťažovacom kroku
a delením kubickej siete elementov so stranou 0,04 m.
Obr. 4b zobrazuje nárast deformácie vo vzdialenosti 1,2 m od stredu stĺpa od narastajúceho
zaťaženia. Spojité dosky dosahujú o 37 - 43% vyššiu šmykovú odolnosť v pretlačení ako
izolované dosky. Existuje niekoľko faktorov, ktoré spôsobujú výrazný rozdiel v hodnotách
získaných z izolovaných a spojitých modelov. Tieto efekty zahŕňajú najmä redistribúciu
momentov a účinok membránových síl, ktoré sa v izolovaných modeloch neuvažujú. V tomto
prípade je náročné rozlíšiť, aký podiel majú jednotlivé účinky na šmykovú odolnosť v
pretlačení.
1400

1400

1200

Zaťažovacia sila [kN]

B

Výsledky

1000
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VR,c = 863

800 kN
600
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0
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4el. 30it.
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4el. 80it.
5el. 30it.
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CONT Loading XY
ISO Loading XY
CONT Loading X
ISO Loading X
CONT Loading Y
ISO Loading Y
EC2

600
400
200
0
0

0.04
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0.03

Deformácia [m]
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Obr. 4 Závislosť deformácie od narastajúcej sily na izolovanom modeli v závislosti od
zvolenej siete a počtu iterácií b) závislosť deformácie od narastajúcej sily na izolovanom
modeli v porovnaní so spojitým modelom
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Tabuľka 1 Šmyková odolnosť modelov z programu Atena
VR,c,EC
[kN]

VR,ATENA [kN]

VR,c,CONT / VR,c,ISO
[-]

Izolovaný model
VR,c,ISO

Spojitý model
VR,c,CONT

930

1380

1.48

863
Zaťaženie X
880
Zaťaženie Y
930
Poznámka: * ohybové porušenie

1180
1330*

1.34

Zaťaženie XY

1.43

ZÁVER

4

Tento článok sa zaoberá vplyvom rôznych faktorov na šmykovú odolnosť lokálne
podopretých dosiek, ktoré pôsobia v spojitých staticky neurčitých konštrukciách. Medzi
najvýznamnejšie vplyvy patria redistribúcia ohybových momentov a účinok membránových
síl. V reálnych podmienkach šmykovú odolnosť ovplyvňujú aj iné parametre, ktoré naopak
jej hodnotu zmenšujú. Medzi ne patrí napríklad zmrašťovanie. Tento efekt však nebol
zohľadnený, nakoľko sa jedná o porovnanie s izolovanými experimentálnymi vzorkami. Na
základe nelineárnej analýzy boli odvodené nasledovné závery:
1.

Účinok pôsobenia membránových síl sa potvrdil a jeho kladný efekt v nelineárnej
analýze dosahuje 34 – 48 % v závislosti od geometrie dosky. Tieto teoretické
výsledky znižuje najmä vplyv zmrašťovania.

2.

Vplyv membránových síl nemožno určiť v prípade zaťažovacieho stavu Y, nakoľko
doska zlyhala po dosiahnutí ohybovej odolnosti.
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ÚNOSNOST PREFABRIKOVANÝCH PILÍŘŮ V ZÁVISLOSTI NA
ZPŮSOBU VYZTUŽENÍ
Ondřej Šimek1– Miloš Zich2– Miloslav Janda3– Radim Nečas4
ABSTRAKT
Předmětem článku je porovnání chování prefabrikovaných železobetonových pilířů
s různými typy vyztužení. Jedná se o pilíře simulující ostění, které může například vzniknout
ve stěnových prefabrikátech bytových domů po dodatečném vyřezání otvoru. Pilíře jsou
vyztuženy různými způsoby: od vyztužení kari sítěmi, kombinace kari sítě a vázané výztuže,
či jen klasické vyztužení vázanou výztuží s třmínky. Chování pilířů, které byly též v minulosti
podrobeny dvěma typům experimentu, je prověřováno softwarem pro nelineární analýzu
betonových konstrukcí Atena. Na pilířích je studována mezní únosnost a deformace
jednotlivých pilířů.

1

ÚVOD

V běžných stavbách prefabrikovaných panelových objektů bytové výstavby jsou nosné
stěny namáhány převážně svislým tlakem s malou excentricitou. Tento způsob zatížení
umožňuje návrh stěnových panelů z prostého, případně ze slabě vyztuženého betonu.
V současné době je často třeba do existujícího stěnového panelu vyřezat otvor za účelem
uvolnění dispozice. Následně musí statik mimo jiné řešit přenesení ohybových účinků
vznikajících v nadpraží a posoudit vzniklé betonové pilíře, které obvykle nesplňují
konstrukční zásady pro sloupy a stěny (např. svislá výztuž je u vnějšího průřezu a není
obepnuta třmínky, absentují spony apod.) dle zásad [1].
Pro ověření namáhání vzniklých pilířů bylo navrženo 12 samostatných typů, které byly
různě vyztuženy. Tyto samostatné pilíře simulují případ, který může vzniknout po vyřezání
otvoru ve stěnovém panelu, kdy zůstane v panelu ostění šířky např. 400 mm. Na pilířích byl
dále zkoumán vliv vhodného vyztužení stěn pomocí tzv. spící výztuže, která by se zapojila
do únosnosti až v případě vytvoření dodatečného otvoru. Cílem bylo také získat relevantní
data k ověření vhodného způsobu vyztužování obdobných stěn. Vybrané pilíře byly
vyrobeny ve firmě S.O.K. stavební, s.r.o, Třebíč a byly vyzkoušeny v laboratořích Admas
na VUT, podrobněji viz [4]. Získaná experimentální data byla poté použita k vyhodnocení a
srovnání chování jednotlivých pilířů. Srovnání bylo provedeno v softwaru pro nelineární
analýzu betonových konstrukcí ATENA.
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EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ PILÍŘŮ

K ověření chování byly navrženy železobetonové pilíře rozměrů 400×150×2700 mm
různého vyztužení, od jednoduchého tvořeného kari sítí, kombinací kari sítí a klasické
vázané výztuže, použití jen vázané výztuže, nebo úplně bez vyztužení. Kari síť je zvolena
právě kvůli jednoduchosti a rychlosti vyztužování při úvaze masové výroby
prefabrikovaných budov. Jako referenční vzorek byl zvolen pilíř P8, který je vyztužen
kombinací třmínků a vázané výztuže, viz Obr. 1.j. Příčná výztuž byla rozmístěna
v konstantní vzdálenosti 150 mm po celé výšce pilířů, bez zahuštění ve zhlaví pilířů. Použitá
kari síť ve vzorcích je ø6×150×150. Označení pilířů a jejich vyztužení je zřejmé z Obr. 1.
Vyrobeny a následně experimentálně ověřeny byly jen některé pilíře. Protože nebyly
vyrobeny ve stejný den, byly zhotoveny z různých záměsí betonu a tím pádem disponovaly
rozdílnými pevnostmi a moduly pružnosti. Pilíře první sady (I) byly zatíženy svislým,
centrickým zatížením na hodnotu 600 kN, s následovnou aplikací vodorovné síly v polovině
výšky pilíře, viz Obr. 2. Zjišťována byla tak ohybová únosnost pilíře za působení tlakové
normálové síly. Druhá sada (II) byla zkoušena pouze na svislé zatížení s excentricitou 30
mm, viz Obr. 4. Podrobné výsledky tohoto experimentu jsou uvedeny v [4].

BEZ VÝZTUŽE

a) Pilíř P0

b) Pilíř P1

c) Pilíř P1v2

d) Pilíř P2

e) Pilíř P3

f) Pilíř P4
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g) Pilíř P5

h) Pilíř P6

i) Pilíř P7

B

j) Pilíř P8

3

k) Pilíř P9
Obr. 1 Vyztužení pilířů

l) Pilíř P9v2

ANALÝZA EXPERIMENTU V SOFTWARU ATENA

Pro ověření rozdílného chování pilířů bylo potřeba analyzovat pilíře, které byly
podrobeny experimentu. Pro analýzu byl zvolen program Atena, aby byly co nejlépe
vystiženy okrajové podmínky experimentu, rozdílně materiálové parametry a vliv
rozdílného typu vyztužení. Pro modelování pilířů byly použity skutečné materiálové
charakteristiky betonářské výztuže a reálné stáří betonu daných vzorků v čase experimentu.
Výztuž byla modelována diskrétně, ve své skutečné poloze a se shodnými detaily a
provázáními, tak jak byla navržena ve fázi projektu. Použité materiálové parametry, které
jsou implementovány v programu, konkrétně model tahového zpevnění [6], lomové energie
a tahové pevnosti betonu za ohybu dle [3], byly použity pro pilíře sady I. Pro experimenty
pilířů sady II byly hodnoty lomové energie betonu spočteny dle [2], bez použití modelu
tahového zpevnění. Pro všechny experimenty byla modelována soudržnost mezi betonem
a výztuží dle Bigaj 1999 [6]. Všechny parametry jsou detailně popsány v [6].
Při analýze byly s experimentem porovnávány mechanismy porušení pilířů, průběhy
vodorovných deformací a poměrné přetvoření betonu v tlaku. Mezní síly při porušení
vyplývající z numerické analýzy jsou porovnány s experimentálně zjištěnými hodnotami.
Jejich poměry jsou dány v Tab. 1 a Tab. 2 ve sloupcích FEXP/FATENA u pilířů, které byly
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podrobeny experimentu. Je tedy naznačen rozdíl mezi chováním za analýzy a skutečným
chováním při experimentu.

SROVNÁNÍ CHOVÁNÍ PILÍŘŮ

4

Po vzájemné korelaci výsledků analýzy a experimentu pilířů, které byly podrobeny
experimentu, bylo provedeno srovnání všech pilířů (včetně těch, které byly pouze navrženy
v rámci projektu) pro třídu betonu C30/37, která je běžná pro výrobu prefabrikátů.
Pro srovnání je použito středních hodnot materiálových parametrů. Tímto způsobem je
simulován případ, jak by se pilíře chovaly za experimentu při identických materiálových
parametrech.
4.1

Pilíře sady I

B

Obr. 2 Schéma experimentu pilířů sady I

Obr. 3 Průběh vodorovné deformace – sada I

Tab. 1 Výsledky analýzy pilířů sady I

Samostatný pilíř

Analyzovaný prvek
P0.I
P1.I
P1.I v2
P2.I
P3.I
P4.I
P5.I
P6.I
P7.I
P8.I
P9.I
P9.I v2

FEXP
/FATENA
1,10
1,03
1,09
1,15
1,18
1,26
-

stupeň
vyztužení
podélnou
výztuží ρ
0,0000
0,0028
0,0256
0,0237
0,0237
0,0256
0,0256
0,0256
0,0256
0,0259
0,0028
0,0256

ρPi/ρP8

FATENA
[kN]

FPi/FP8

0,00
0,11
1,00
0,92
0,92
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,11
1,00

53,97
58,78
73,62
68,21
68,57
73,35
73,07
73,12
73,43
73,59
58,66
72,67

0,73
0,80
1,00
0,93
0,93
1,00
0,99
0,99
1,00
1,00
0,80
0,99
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Vodorovná
deformace
uATENA
[mm]
13,40
16,03
21,63
19,18
20,23
20,06
21,46
21,28
20,41
20,76
15,85
21,63

uPi/uP8
0,65
0,77
1,04
0,92
0,97
0,97
1,03
1,03
0,98
1,00
0,76
1,04

Všechny pilíře sady I se porušily v důsledku působení vodorovné síly, porušení mělo
ohybový charakter. Na základě porovnání mezní dosažené síly u pilířů sady I je zřejmé, že
rozdílné typy vyztužení nemají vliv na ohybovou únosnost pilířů v jejich kratším rozměru,
v tomto případě 150 mm. Mezní dosažené síly jsou prakticky identické pro pilíře se stejným
stupněm vyztužení podélnou výztuží, dále jen „ρ“, viz Tab. 1. Pilíř P1v2, jehož příčná
výztuž tvoři vodorovné pruty kari sítě bez přidaných lemovacích „U“ profilů, dosáhl
stejného průběhu jako referenční vzorek P8. Průběh vodorovných deformací je menší
pro více vyztužené pilíře (P4 až P8, P1v2 a P9v2). Lze konstatovat, že vykazují vyšší tuhost
oproti slaběji vyztuženým pilířům (P1 a P9), viz Obr. 3. Vliv orientace kari sítě je v tomto
případě téměr nulový.

4.2

Pilíře sady II

B

Obr. 4 Schéma experimentu pilířů sady II

Obr. 5 Průběh vodorovné def. – sada II

Tab. 2 Výsledky analýzy pilířů sady II

Samostatný pilíř

Analyzovaný prvek
P0.II
P1.II
P1.II v2
P2.II
P3.II
P4.II
P5.II
P6.II
P7.II
P8.II
P9.II
P9.II v2

FEXP
/FATENA
1,17
0,91
0,98
0,85
0,85
1,04
-

stupeň
vyztužení
ρPi/ρP8
podélnou
výztuží ρ
0,00
0,0028
0,11
0,0256
1,00
0,0237
0,92
0,0237
0,92
0,0256
1,00
0,0256
1,00
0,0256
1,00
0,0256
1,00
0,0259
1,00
0,0028
0,11
0,0256
1,00
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FATENA
[kN]

FPi/FP8

951,08
1018,33
1126,44
1228,83
1231,17
1242,85
1245,45
1266,52
1273,78
1213,05
1188,19
1237,32

0,78
0,84
0,93
1,01
1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,00
0,98
1,02

Vodorovná
deformace
uATENA
[mm]
6,61
7,01
7,38
8,00
8,05
7,70
7,91
8,41
8,33
7,25
8,12
7,72

uPi/uP8
0,91
0,97
1,02
1,10
1,11
1,06
1,09
1,16
1,15
1,00
1,12
1,06

Avšak při porovnání pilířů sady II už „ρ“ nehraje tak významnou roli. Tyto pilíře se díky
lokalnímu otlačení betonu porušily příčným tahem v hlavě nebo patě z důvodu menšího
vyztužení hlavy a paty pilíře. Pilíře vyztuženy kombinací kari sítě a lemovacích U profilů
při stejném „ρ“ (P4 a P5) jako referenční pilíř P8 dosáhly o 2 – 3 % větších únosností.
U varianty s přídanou sponou (P6 a P7) se únosnost zvýšila o 4 – 5% oproti P8. Pilíř P1
a P9, které mají pouhých 11% „ρ“ jako pilíř P8 dosáhnuly 84%, resp. 98% únosnosti.
Při modifikaci „ρ“ těchto dvou vzorků (P1.v2 a P9.v2) na úroveň referenčního vzorku P8 je
únosnost 93%, resp. 102%. Mezní dosažené síly i s deformacemi jsou uvedeny v Tab. 2.
Rozdíl u opačných orientací kari sítě je do 1% (P4/P5 a P6/P7), což se dá považovat
za zanedbatelné.

5

B

ZÁVĚR

Byly porovnány pilíře různých typů vyztužení. Bylo zjištěno, že námi uvažovaný rozdílný
způsob vyztužení nemá při ohybovém namáhání významný vliv na únosnost a deformace,
v tomto případě je důležitý stupeň vyztužení podélnou výztuží „ρ“, viz Tab. 1. Rozdílné
typy vyztužení však mají vliv na lokální otlačení betonu v hlavě a patě pilířů, a to v řádu do
7% mezní dosažené síly a 16% deformace oproti referenčnímu vzorku P8, u pilířů se
stejným „ρ“ jako P8, viz Tab. 2. Vliv orientace kari sítě v průřezu se v obou případech
neukázal jako významný.
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VYBRANÉ POZNATKY Z ANALÝZY BETÓNOVÝCH NOSNÍKOV
S KOMBINOVANÝM VYSTUŽENÍM
Sergej Priganc1– Ján Pasternák2
ABSTRAKT
Príspevok je venovaný vstupnej analýze betónových nosníkov s BFRP resp. oceľovou
výstužou a tiež s ich vzájomnou kombináciou. V článku sú uvedené poznatky z parametrickej
štúdie, ktoré viedli k návrhu nosníkov s kombinovaným vystužením. Tiež sú popísaní vybrané
poznatky z prípravy a zhotovenia nosníkov s kombinovaným vystužením a ich spôsob
porušovania pri statickej skúške.

1

ÚVOD

B

Navrhovanie stavebných konštrukcií si vyžaduje mnohokrát neštandardný prístup či už pri
statickom riešení konštrukcie alebo pri výbere vhodných stavebných materiálov. Do
popredia sa tak dostávajú aj nové materiály, pri ktorých zavádzaní je potrebné poznať nie
len ich vlastnosti ako materiálu, ale aj ich vzájomné spolupôsobenie a správanie sa v
kombinácii s inými materiálmi. Takýmto prípadom sú aj BFRP výstužné materiály
betónových konštrukcií (Bazalt Fiber Reinforced Polymers – bazaltovými vláknami
vystužené polyméry), na ktorých skúmanie je zameraný tento článok. Uvedený materiál
BFRP výstuže je odlišný od klasickej výstužnej ocele najmä svojím nízkym modulom
pružnosti (50-60GPa), vysokou pevnosťou (>1000MPa), lineárnym správaním až do
porušenia a odolnosťou voči korózii. Program je zameraný na správanie sa betónových
prvkov vystužených BFRP, resp. oceľovou výstužou, a tiež ich vzájomnou kombináciou.

Obr. 1 Vstupné varianty riešenia vystužovania betónových prvkov s BFRP výstužou

2

VSTUPNÁ ANALÝZA KOMBINOVANÉHO SPÔSOBU
VYSTUŽENIA NOSNÍKOV

Pôvodným zámerom bolo vykonať skúšky nie príliš veľkých betónových nosníkov,
vystužených pri ťahanom povrchu nosnou výstužou s rôznym stupňom vystuženia
konvenčnou oceľovou výstužou a obdobne BFRP výstužou. Strmeňová výstuž bola riešená
ako oceľová resp. BFRP. Spolu bolo plánovaných 8 nosníkov a prislúchajúce množstvo
skúšobných telies pre určenie časového vývoja pevností a modulu pružnosti betónu. Skúšky
boli navrhnuté s cieľom získať základné informácie o odolnosti a spôsobe porušovania pri
krátkodobom zaťažení uvedených nosníkov. Sledované mali byť aj pretvorenia a vznik
1

2

doc. Ing. CSc., Stavebná fakulta TU v Košiciach, Ústav inžinierskeho staviteľstva, OBaMK, Vysokoškolská č.4,
042 00 Košice, tel.: (02)6024252, e-mail: sergej.priganc@tuke.sk.sk
Ing. e-mail:pasternak.jan13@gmail.com
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a rozvoj trhlín. Z tohto zámeru vznikla parametrická štúdia kombinovaného vystužovania
betónových nosníkov, ktorá bola zameraná na skúšky vlastnosti betónových nosníkov
vystužených oceľovými a BFRP prútmi a bola analyzovaná pomocou softvéru ATENA.
Tieto nosníky boli v analýze uvažované s rozmermi 300 x 160 x 2000 mm, resp. 3000 mm.
Pôvodné usporiadanie výstuží v betónových nosníkoch bolo založené na predpoklade, že sa
bude minimalizovať šmyková výstuž, resp., že sa uplatní neštandardné vystužovanie
betónových nosníkov s BFRP hlavnou nosnou pozdĺžnou a šmykovou výstužou - obrázok
1. V analýze boli použité triedy betónu C20 / 25, C25 / 30, C30 / 37 a prúty s priemerom 6
mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm. Hlavným cieľom bolo nájsť vhodnú kombináciu vystuženia
pozdĺžnou výstužou pri mechanickom zaťažení. Ako ukážku uvádzame príklady
porušovania betónových nosníkov trhlinami pri statickom zaťažení, ktoré je zobrazené na
obrázkoch 1 až 3 (nosníky bez a so šmykovou výstužou).

B

Obr. 2 Porušovanie nosníkov trhlinami: betón triedy C25/30, výstuž R6, výstuž R8

Obr. 3 Porušovanie nosníkov trhlinami: betón triedy c30/37, výstuž R10, výstuž R1
Na základe získaných poznatkov z vykonanej analýzy bol spomínaný projekt rozšírený
o možnosť preverenia aj vplyvu neštandardné zhotovenej šmykovej BFRP výstuže,
dokumentovanej na obr. č. 4. Základná výstužná kostra je z konštrukčnej a strmeňovej
výstuže na báze ocele, alebo bazaltu. Pozdĺžna výstuž v ťahanej oblasti je v kombinácii
BFRP a oceľovej výstuže. BFRP strmeňová výstuž má špecifický tvar (obr. 4), strmeň je
zhotovený z dvoch zvislých a dvoch vodorovne priamych prútov, ktoré sú zviazané
viazacím drôtom.

3

PRÍPRAVA LABORATÓRNYCH SKÚŠOK

Z parametrickej štúdie vyplynuli zaujímavé poznatky, ktoré viedli k návrhu finálnych
betónových nosníkov. Pozornosť sme sústredili najmä na pretvorenia po odľahčení prvkov
pri ohybe a šmyku, ale aj na spôsob porušovania nosníkov po vzniku trhlín až do porušenia.
Kombinovanie pozdĺžnej oceľovej a bazaltovej výstuže a naviac vytvorenie tzv. výstužných
kostier na báze ocele resp. bazaltu nám umožňuje sledovať aj ďalšie vplyvy – obr. 1 až 4.
Prierezové rozmery betónových nosníkov zostali nezmenené – 160x300mm, ale dĺžka
nosníkov sa upravila na 3000mm. Dlhší nosník nám umožnil sledovať pretvorenia po
odľahčení na väčších hodnotách meraných veličín. Predpoklad bol, že veľkosť priehybov
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jednotlivých nosníkov má korešpondovať so stupňom vystuženia nosníkov ako aj
s modulom pružnosti samotnej výstuže aj pri jej kombinácii (oceľ+BFRP).

B

Obr. 4 Usporiadanie oceľovej a BFRP výstuže v nosníkoch, označenie B0-B3 (počet prútov
BFRP výstuže) a S0-S3(počet prútov oceľovej výstuže)
Možnosti porovnávania výsledkov sa znásobia pri kombinácii pozdĺžnej výstuže (oceľová
výstuž a bazaltová) pre jednotlivé nosníky s ohľadom na odlišné výstužné kostry (oceľová a
bazaltová). Betónová zmes bola vybratá na základe požiadavky na samotný proces
betonáže a pomerne malé priečne rozmery nosníkov. Betónová zmes bola dodaná
z betonárne s max. zrnom kameniva 8mm.

4

ZHOTOVENIE SKÚŠOBNÝCH NOSNÍKOV

Na základe poznatkov z parametrickej štúdie, z ktorej vyplynuli niektoré nové a zaujímavé
poznatky, nakoniec viedli k návrhu tvaru, rozmerov, pevnostnej triedy betónu a ocele,
usporiadaniu oceľovej a bazaltovej výstuže, počtu a druhu vzoriek na skúšky pevnosti
a modul pružnosti betónu, detto výstuže oceľovej a bazaltovej – obr.5 a 6.

177

Obr. 5 Príprava debnenia a výstužných kostier na báze oceľovej a BFRP výstuže pred
betonážou a usporiadanie nosníkov a vzoriek na pevnostné skúšky a modul pružnosti betónu

B

Obr. 6 Betonáž vzoriek určených na pevnostné skúšky a modul pružnosti.

5

SKÚŠKY PEVNOSTI A MODULU PRUŽNOSTI BETÓNU

Trámce a valce na pevnostné skúšky boli uložené a ošetrované za rovnakých vlhkostných
a teplotných podmienok ako nosné prvky. Po 28 dňoch boli skontrolované ich rozmery
a vyhodnotená objemová tiaž. Potom boli podrobené pevnostným skúškam a skúške na
zistenie modulu pružnosti betónu – tabuľka č. 2 a obr. 7. Výsledky sú pre každú skúšku
určené z aritmetického priemeru troch vzoriek.
Tab. 2 Pevnosti a modul pružnosti betónu
Popis skúšok

Počet vzoriek
Priemerná hodnota
Poznámka

Výsledok pevnostných skúšok betónu
v čase t=28 dni
Valcová Kocková
Ťah pri
Priečny ťah
pevnosť
pevnosť
ohybe
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
3
3
3
3
31,35
52,47
5,51
4,39

Výsledok
Modul
pružnosti
[GPa]
3
32,50

Hmotnosť betónu určená laboratóriu CVIS = 23295 kgm-3
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Obr. 7 Ukážka z merania pevnostných skúšok a modulu pružnosti betónu

6

B

METODIKA SKÚŠOK

Pripravený bol podrobný plán zhotovenia vzoriek, metodika skúšok a termíny na odskúšanie
nosníkov. Skúšky nosníkov boli realizované štvorbodovým ohybom s odľahčením na
prevádzkovú hodnotu zaťaženia a potom až do porušenia. Skúška bola riadená vyvodeným
silovým účinkom, meranie priehybov bolo indukčnými snímačmi, pozdĺžne deformácie
horných a dolných vlákien príložným mechanickým tenzometrom (Hugenbergerom).
Meranie šírok trhlín, polohovanie trhlín, dokumentácia trhlín a ich analýza bola realizovaná
obvyklým spôsobom – obr.8.

Obr. 8 Pohľad na usporiadanie zaťažovacích bremien pri statickej skúške

7

ANALÝZA VÝSLEDKOV

Počas prípravy projektu v numerickej simulácii (programový produkt ATENA) bola
urobená podrobná analýza, akým spôsobom sa má primárne porušovať a neskôr porušiť
nosník s kombinovaným vystužením. Cieľom bolo definovať proces zaťažovania tak, aby
najprv dochádzalo k porušovaniu nosníkov v ohybe a celkové porušenie nosníkov malo
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nastať v šmyku. Opodstatnenosť vykonanej analýzy potvrdzujú výsledky, ktoré boli získané
pri statických skúškach. Nakoľko proces vyhodnotenia výsledkov skúšok nie je ukončený
a stále ešte prebieha dokumentovanie meraných veličín – obr.8, preto poskytujeme v závere
iba vybrané poznatky.

ZÁVER

8

Snaha o nájdenie vhodnej kombinácie vystuženia nosníkov oceľovou a bazaltovou výstužou
formou parametrickej štúdie nás nasmerovala k tomu, aby sme sa dôslednejšie
venovali nielen voľbe druhu a kvalite výstuže a betónu, ale aj spôsobu zaťažovania a
sledovaniu porušovania nosníkov po prekročení medze trhlín až po celkové porušenie.
Z výsledkov nameraných pri statickej skúške vyberáme iba niektoré:
-

B

-

oceľové strmene v kombinácii s pozdĺžnou BFRP a oceľovou výstužou sú
plnohodnotnou výstužou pri statickom namáhaní,
strmene zhotovené z dvoch zvislých a dvoch horizontálnych vetiev z BFRP výstuže
sú vhodné na použitie v štandardných prípadoch navrhovania betónových prvkov,
spôsob porušovania betónových prvkov s BFRP pozdĺžnou výstužou je značne
odlišný od prvkov s oceľovou výstužou,
nosníky vystužené prevažne pozdĺžnou BFRP výstužou pri zvyšovaní zaťaženia
majú významný počet pozdĺžnych trhlín v úrovni ťažiska hlavnej nosnej výstuže,
kombinácia ťahanej pozdĺžnej BFRP výstuže s oceľovou je možná, rozdiely budú
v markantnejšie v náraste, resp. poklese pretvorení a v spôsobe porušovania
nosníka.
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NUMERICKÁ ANALÝZA A PRÍPRAVA EXPERIMENTU NA
OVERENIE REZOVEJ METÓDY
Jakub Kraľovanec 1– Martin Moravčík 2
ABSTRAKT
Posudzovanie odolnosti a zostatkovej životnosti predpätých mostov sa v svetle
mimoriadnych situácií, ktoré sa zhruba od roku 2015 objavujú na Slovensku, stáva čoraz
dôležitejším. Problematické predpäté prefabrikované mosty prvej generácie sú v prevádzke
už viac ako šesťdesiat rokov, a teda znalosť aktuálneho stavu ich predpätia je základným
poznatkom pre určenie ich zaťažiteľnosti. Táto skutočnosť vedie k potrebám overovania
viacerých in-situ dostupných metód, ktoré umožňujú stanoviť hodnotu aktuálnej predpínacej
sily v konštrukcii. Tento príspevok sa zoberá vstupnou numerickou analýzou jednej z
používaných metód na báze uvoľnenia napätia z konštrukcie, a to rezovej metódy, resp.
Saw-cut method. Pre tento účel je pripravená aj sada dvanástich betónových trámcov, na
ktorých bude presnosť metódy overovaná. Numerické výpočty sú vykonané ako nevyhnutný
podklad pre následné experimentálne overenie platnosti získaných výsledkov.

1

ÚVOD

V súčasnosti čelíme problémom predpätých prefabrikovaných mostov, ktoré boli navrhnuté
a zhotovené v polovici 20. storočia. Z tohto dôvodu narastá potreba vývoja a overovania
nových metód, ktoré poskytnú dostatočné a spoľahlivé podklady pre určenie ich odolnosti a
zostatkovej životnosti. K nahradeniu existujúcej konštrukcie novou, technologicky
dokonalejšou, by sa malo pristúpiť len v krajnom prípade. V mnohých prípadoch
diagnostika a následný statický prepočet ukážu, že konštrukciu postačuje zosilniť. Znalosť
aktuálnej hodnoty predpínacej sily je v prípade posudzovania predpätých konštrukcií
nevyhnutná. Významnosť tejto skutočnosti je možné odprezentovať na prvej generácii
predpätých prefabrikovaných mostov na severnom Slovensku. Medzi najznámejšie prípady
vystihujúce túto skutočnosť patria mosty v Podbieli, v Nižnej, či najnovšie v Trstenej
(Obr. 1). Podobné problémy sa vyskytli aj na lávke v Spišskej Novej Vsi. Včasná detekcia
porúch môže zamedziť vzniku mimoriadnej situácie, ktorá by mohla ohroziť životy ľudí
a spôsobiť hospodárske škody. Základné problémy týchto mostov je možné zhrnúť do dvoch
hlavných skupín. Po prvé, ide o problémy súvisiace s nevhodným návrhom, napr. absencia
betonárskej výstuže. Tento fakt spôsobuje, že sa nosníky správajú ako takmer nevystužené,
čo ovplyvňuje ich duktilitu a zvyšuje riziko krehkého lomu. Druhá skupina problémov prvej
generácie predpätých prefabrikovaných mostov súvisí so zanedbanou dohliadacou
činnosťou správcov. Z dôvodu nedostatočnej údržby bolo možné na nich pozorovať značnú
koróziu predpínacích drôtov a kotiev. Okrem iného je potrebné spomenúť len čiastočnú, či
dokonca žiadnu injektáž káblových kanálikov. Preto predpäté nosníky pôsobili ako len s
čiastočne súdržným predpätím, poprípade dokonca ako nosníky s nesúdržným predpätím.
Metódy na určenie aktuálneho stavu predpätia môžu byť rozdelené podľa ich vplyvu na
overovanú konštrukciu alebo spôsobu stanovenia samotnej hodnoty predpínacej sily. Z
hľadiska vplyvu na konštrukciu, poznáme metódy deštruktívne a nedeštruktívne. Zaradenie
Ing., Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra stavebných konštrukcií a mostov, Univerzitná 8215/1,
010 26 Žilina, tel.: (041) 513 5697, e-mail: jakub.kralovanec@uniza.sk
2
prof. Ing. PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra stavebných konštrukcií a mostov,
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, tel.: (041) 513 5658, e-mail: martin.moravcik@uniza.sk
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niektorých metód je značne diskutabilné, keďže hranica medzi deštruktívnym a
nedeštruktívnym prístupom je veľmi tenká a závisí od úsudku samotného autora. Vo
všeobecnosti medzi nedeštruktívne metódy zaraďujeme tie, ktoré nemajú žiaden, poprípade
len zanedbateľný vplyv na konštrukciu a takýto zásah je možné jednoducho opraviť. Medzi
tieto metódy zaraďujeme napr. metódu vychýlenia predpínacej výstuže, metódy založené na
uvoľnení napätia v betónovom prvku (v okolí jadrového vývrtu, či zárezu), metóda
sledovania odozvy na vonkajšie zaťaženie a iné. V prípade zvolenia deštruktívneho prístupu,
nie sme schopní sa vyhnúť významnému zásahu do konštrukcie. Sem patria metódy
založené na iniciácii trhliny v konštrukcii, poprípade na jej znovuotvorení. Ďalej napr.
rezová metóda založená na princípe uvoľnenia napätia na predpínacej výstuži. Ďalšia
klasifikácia rozdeľuje metódy na priame a nepriame. Priame metódy, ako ich názov
naznačuje, umožňujú určiť aktuálnu hodnotu predpätia priamo zo samotného merania.
Nanešťastie, tieto metódy v sebe skrývajú značné neistoty ukryté predovšetkým v kalibrácii
meracích prístrojov. Taktiež treba spomenúť, že ich aplikácia na existujúcich konštrukciách
je pomerne obmedzená, a preto sa s nimi stretávame hlavne na nových predpätých
konštrukciách. Avšak, veľkou výhodou priamych metód, ako je napr. elastomagnetická
metóda, je možnosť dlhodobého merania hodnoty predpínacej sily. Naopak, nepriame
metódy sú založené na určení aktuálnej hodnoty predpínacej sily prepočtom z nameraných
hodnôt veličín ako sú deformácia, pomerné pretvorenie (poprípade napätie), či šírka trhliny.

Obr. 1 Zlyhanie nosnej konštrukcie mosta v Trstenej (03/2020).

Princíp rezovej metódy (Obr. 2) je založený na uvoľnení napätia rezaním, ktorým dôjde k
plnej izolácii betónového bloku od vonkajších síl. Zmena pomerných pretvorení je
sledovaná vo vláknach priľahlých k aplikovaným zárezom. Betónový blok považujeme za
plne izolovaný od okolia, ak zvyšovanie hĺbky zárezov už nespôsobuje výraznú zmenu
nameraných pomerných pretvorení. Hodnota predpínacej sily sa nakoniec určí prepočtom zo
zaznamenaných hodnôt pomerných pretvorení, či napätí. Táto metóda má iba zanedbateľný
vplyv na overovanú konštrukciu, pretože vykonané zárezy je možné jednoducho opraviť.
Z tohto dôvodu zväčša zaraďujeme rezovú metódu medzi nedeštruktívne nepriame metódy.

Obr. 2 Rezová metóda aplikovaná na betónovom skúšobnom trámci – schéma.
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2

OPIS EXPERIMENTU

Navrhovaný experiment pozostáva z overenia rezovej metódy na tucte betónových trámcov
označených V1 až V12. Na vzorky V1 až V10 budú zárezy aplikované pod určitým
tlakovým napätím, ktoré vyvodí skúšobný hydraulický lis. Betónové trámce s označením
V11 a V12 poslúžia na overenie vplyvu zvýšenej teploty, ktorá vznikne rezaním. Z tohto
dôvodu nebudú zaťažované, a teda počiatočné napätie v prípade týchto vzoriek bude nulové.
Všetky vzorky sú navrhnuté ako trámce štandardných rozmerov (dĺžka 700 mm, priečny rez
150 x 150 mm) z betónu pevnostnej triedy C30/37 (Obr. 3). Keďže sa pri skúšaní očakáva
vyvodenie iba tlakového napätia, vzorky nebudú vystužené. Okrem betónových trámcov
budú z použitého betónu pripravené aj skúšobné telesá na overenie pevnosti betónu v tlaku a
modulu pružnosti. Konkrétne pôjde o deväť valcov s priemerom 150 mm a výškou 300 mm.
Úlohou predmetného experimentu je overiť presnosť rezovej metódy pri rôznych úrovniach
počiatočného napätia v betónovom prvku. Preto budú jednotlivé betónové vzorky zaťažené
odlišnými hodnotami tlakovej sily, ktorá v nich vyvodí tlakové napätie od 2,0 do 12,0 MPa.
Jednotlivé hodnoty napätia majú simulovať rôzne úrovne napätia vo vláknach predpätého
betónového nosníka, s ktorými je možné sa v praxi stretnúť. Zárezy budú aplikované
v strednej časti betónových vzoriek, pričom fóliový odporový tenzometer o dĺžke 5 cm sa
umiestni do polovice ich osovej vzdialenosti.

Obr. 3 Príprava experimentálnych vzoriek v laboratóriu.

Na všetkých vzorkách budú aplikované zárezy rovnakej hĺbky (h=35 mm) a osovej
vzdialenosti (d=100 mm), zatiaľ čo budú zaťažované pod hydraulickým lisom osovou
tlakovou silou až do požadovanej úrovne tlakového napätia (Tab. 1).
Tab. 1 Hodnoty zaťaženia a úroveň vyvodeného napätia v jednotlivých vzorkách.
Označenie
vzorky
V1 a V2
V3 a V4
V5 a V6
V7 a V8
V9 a V10
V11 a V12

F [kN]

σc [MPa]

45,0
2,00
90,0
4,00
135,0
6,00
180,0
8,00
270,0
12,00
Overenie vplyvu zvýšenia teploty spôsobeného rezaním.
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3

NUMERICKÁ ANALÝZA

Pred samotným experimentom bola vykonaná numerická analýza na 2D modeli (Obr. 4),
ktorý bol vytvorený v prostredí výpočtového programu ATENA 2D. Generácia výpočtovej
siete všetkých namodelovaných makroelementov bola automatická, pričom veľkosť
štvoruholníkových elementov bola zadaná na hodnotu 0,01 m. Spoločne s betónovým
trámcom boli na jeho hranách namodelované oceľové roznášacie platne o hrúbke 1 cm.
Spojenie oceľových platní a betónovej vzorky bolo uvažované ako tuhé. Parametre
jednotlivých makroelementov sú prehľadne spísané v Tab. 2.
Tab. 2 Materiálové charakteristiky makroelementov vo výpočtovom modeli.

B

Typ materiálu

Makroelement

Popis

1

Betónový
trámec

SBeta

Oceľové
roznášacie
platne
Zárezy

Pružná rovinná
izotropná
napätosť

2; 3
4; 5

E [GPa]

Iné parametre

33,01

fcu = 37,00 MPa
fc = 31,45 MPa
ft = 2,665 MPa
μ = 0,20

210,00

μ = 0,30

1,0×10-6

μ = 0,30

Obr. 4 Výpočtový model v softvéry ATENA 2D (V5/V6), hodnota zaťaženia v [MN].

Numerická analýza bola vykonaná metódou Newton – Raphson s uvážením dvoch fáz.
V prvej fáze je vzorka podopretá na dolnej a hornej hrane pomocou oceľových roznášacích
platní, zatiaľ čo zaťaženie je vo forme tlakovej sily aplikované v osi betónového trámca.
Druhá fáza pozostáva zo samotnej aplikácie páru zárezov v strednej časti vzorky. Vo
výpočtovom modeli je tento krok zohľadnený výrazným znížením tuhosti makroelementov,
ktoré tieto zárezy reprezentujú. Bod, v ktorom je monitorované napätie je umiestnený na
hrane vzorky v polovici osovej vzdialenosti medzi zárezmi. Keďže v prípade diagnostiky na
existujúcej konštrukcii je počiatočné napätie neznáme, uvoľnenie napätia (poprípade zmena
pomerných pretvorení) v súvislosti s aplikáciou zárezov je vyjadrené ako percentuálna
zmena, ktorá výstižne vyjadruje úroveň izolácie betónového bloku. Ukážka vplyvu
aplikovaných zárezov na napätosť v monitorovanom bode pre vzorku V5/V6 sa nachádza na
Obr. 5, Obr. 6 a Obr. 7.

Obr. 5 Pohľad na priebeh napätia [MPa] v reze a izolínie napätia pred aplikáciou zárezov (V5/V6).
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Obr. 6 Pohľad na priebeh napätia [MPa] v reze a izolínie napätia po aplikácii zárezov (vzorka V5/V6).

B

Obr. 7 Detailný pohľad na izolínie napätia po aplikácii zárezov (V5/V6).

4

ZÁVER

Predmetné parametre zárezov smerom k samotnému experimentu boli zvolené na základe
výsledkov numerickej analýzy. Jej výsledky nasvedčujú, že práve takýto pomer medzi
hĺbkou a osovou vzdialenosťou by mohol umožniť úplné alebo takmer úplné uvoľnenie
počiatočného napätia v skúmaných betónových trámcoch. Výsledky numerickej analýzy
(Tab. 3 a Obr. 8) naznačujú, že úroveň počiatočného napätia nemá žiaden, poprípade len
veľmi zanedbateľný vplyv na percentuálnu zmenu napätia po aplikácii zárezov. Tento fakt
je dobrým prísľubom pre experimentálne meranie, ktoré ho má za úlohu overiť. Ak by sa
táto skutočnosť experimentálne potvrdila, znamenalo by to, že presnosť rezovej metódy nie
je ovplyvnená aktuálnou hodnotou predpätia (a teda aj napätia), ktorú pri samotnej
diagnostike v praxi nepoznáme.
Tab. 3 Percentuálna zmena napätia po aplikácii zárezov – numerická analýza.
Označenie
vzorky
V1 a V2
V3 a V4
V5 a V6
V7 a V8
V9 a V10
V11 a V12

Parametre zárezov
h
d
[mm]
[mm]

35

100

Napätie
σc1
σc2
[MPa]
[MPa]
-2,01
0,02
-4,00
0,07
-6,01
0,14
-8,01
0,29
-12,00
2,11
Vplyv teploty

Δσc
[%]
101,19
101,69
102,35
103,56
117,62
-

Dôležité bude taktiež pozorovanie vplyvu teploty, ktorá vznikne rezaním v blízkosti
nalepeného fóliového odporového tenzometra. Ak sa experimentálne prejaví jej výrazný
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vplyv na získané výsledky, bude potrebné zvážiť zväčšenie osovej vzdialenosti medzi
zárezmi, čo nepochybne vyústi aj k nutnému zväčšeniu ich hĺbky.

B
Obr. 8 Percentuálna zmena napätia po aplikácii zárezov – numerická analýza.
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VYBRANÉ POZNATKY Z MODELOVANIA ÚČINKOV
ZMRAŠŤOVANIA NA JEDNOSTRANNE VYSTUŽENÉ BETÓNOVÉ
DOSKY
Darina Kušnírová1– Sergej Priganc2
ABSTRAKT
Článok je zameraný na 3D modelovanie betónových prvkov vystužených GFRP výstužou
vystavených zmrašťovaniu betónu. Zameriava sa na porovnanie výsledných priehybov
dosiek získaných z 3D modelu a z experimentu. Zdôrazňuje významnosť vplyvu
nerovnomerného rozvrstvenia betónovej zmesi po výške prierezu na pretvorenia od
zmrašťovania betónu. Rieši možný spôsob zarátania tohto vplyvu vo výpočtovom modeli.

1

ÚVOD

B

Čoraz viac sa v stavebnej praxi dostávajú do popredia nové nekonvenčné materiály nie len v
zahraničí ale aj u nás. Jedným z týchto nových materiálov sú vláknom vystužené polyméry
na báze skla (GFRP – glass fiber reinforced polymers). Keďže sa tento materiál využíva aj
ako výstuž do betónu, je potrebné preskúmať jeho pôsobenie v prvkoch a konštrukciách.
Bežne sa skúma účinok zaťaženia silou (statické aj dynamické zaťaženie), prípadne
teplotou, účinky vplyvu vonkajšieho prostredia [1,2,3,4]. Jednou z hlavných vlastností
betónu je jeho zmrašťovanie, ktorého účinok v spojitosti s GFRP výstužou je preskúmaný
len málo. Na to bol zameraný náš experimentálny program na Stavebnej fakulte TU v
Košiciach, v rámci ktorého bol vytvorený aj 3D model betónových dosiek vystužených
GFRP výstužou vystavených iba zmrašťovaniu.

2

SKÚŠOBNÉ TELESÁ – BETÓNOVÉ DOSKY

Predmetom výskumného programu zameraného na zisťovanie vplyvu zmrašťovania betónu
na pretvorenie prvkov vystužených GFRP výstužou boli betónové dosky rozmerov
1800x600x120mm. Dosky boli vystužené pri jednom povrchu GFRP výstužou s opleteným
povrchom. Pre porovnanie boli vyrobené aj dosky s oceľovou výstužou a referenčná
betónová doska bez výstuže. Použité boli tri stupne vystuženia pozdĺžnou výstužou: 0,3%;
0,5% ; 0,8% (dosky VO1-VO3 s oceľovou a VA1-VA3 s GFRP výstužou).
Dosky boli po siedmych dňoch od betonáže oddebnené a zavesené vo zvislej polohe na
stojany (Obr.1). Zvislá poloha a rozmiestnenie závesných hákov malo zabezpečiť čo
najmenší vplyv vlastnej tiaže na vznik pretvorení a priehybov. Bolo tak možné merať
priamo takmer čistý vplyv zmrašťovania.

3

MODELOVANIE

Pre predmetné skúšobné telesá bolo potrebné vytvoriť 3D modely v programe ATENA. Pre
zohľadnenie vplyvu zmrašťovania a dotvarovania betónu boli modely dosiek vytvorené v
module programu ATENA – GiD – Creep.

1

2

Ing. PhD., Stavebná fakulta TU v Košiciach, Centrum výskumu a inovácií v stavebníctve, Park Komenského
10/A, 042 00 Košice, tel.: (055)602 4318, e-mail: darina.kusnirova@tuke.sk
doc. Ing. PhD., Stavebná fakulta TU v Košiciach, Ústav inžinierskeho staviteľstva, Oddelenie betónových a
murovaných konštrukcií, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, tel.: (055)602 4252, e-mail: sergej.priganc@tuke.sk
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Obr.1 Betónové dosky umiestnené na stojanoch

B

Aby bolo možné čo najvýstižnejšie porovnať výsledky z modelu s výsledkami z
experimentu, boli v modeloch použité materiály odpovedajúce tým, ktoré boli použité v
experimente. Pre betón boli zadané experimentálne určené materiálové charakteristiky ako
aj zloženie betónovej zmesi. Materiál pre oceľovú výstuž bol zadaný bilineárnym
pracovným diagramom a pre GFRP výstuž lineárnym pracovným diagramom s
odpovedajúcimi pevnosťami a modulmi pružnosti. Pre „creep material“ (pre zohľadnenie
zmrašťovania a dotvarovania) bol zvolený model B3 [5]. V modeli dosky bola
vygenerovaná pravidelná sieť zo šesťhranov rozmerov 50x50x24mm (Obr. 2). Dosky boli
modelované s podopretím v dvoch miestach, ktoré odpovedajú miestam závesov dosiek v
experimente (Obr. 2). Dosky boli v prvom kroku zaťažené vlastnou tiažou (v 7.dni), v
nasledujúcich krokoch pôsobilo navyše už len zmrašťovanie a dotvarovanie v čase od 7 do
371 dní (pre vystihnutie reálneho pôsobenia). Použitá bola metóda výpočtu NewtonRaphson. Na určenie vzniknutých priehybov bolo potrebné zadať 3 monitory v strede šírky
dosky (na povrchu bližšie k výstuži – f1,f2,f3). Sledovaním ich posunov boli následne
určené výsledné priehyby dosiek.

Obr.2 3D model dosky s popisom monitorov (f1-f3) pre určenie priehybu dosky

4

POROVNANIE VÝSLEDKOV

Výsledky z modelovania v programe ATENA boli porovnané s experimentálne zistenými
hodnotami priehybov (Obr. 3). V grafoch sa objavujú odchýlky od nameraných hodnôt
priehybov, v niektorých prípadoch až 100%. Tieto odchýlky sú spôsobené nerovnomerným
zmrašťovaním na oboch povrchoch dosky vplyvom nerovnomerného rozvrstvenia betónu po
výške prierezu (nehomogenita betónu). Tento vplyv bol zistený na referenčnej vzorke
betónovej dosky, kde bol taktiež nameraný priehyb i keď sa v tejto vzorke nenachádzala
výstuž, ktorá by bránila zmrašťovaniu a tým spôsobovala priehyb prvku [6,7].
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Obr.3 Priehyby dosiek – porovnanie 3D modelu a experimentu

ÚPRAVA MODELU PRE ZARÁTANIE VPLYVU NEHOMOGENITY

5

Vplyv nehomogenity betónu po výške prierezu bol v 3D modeloch zarátaný úpravou, ktorá
spočíva v pridaní ďalšej výstuže do dosky. Množstvo pridanej výstuže bolo zvolené tak, aby
výsledný priehyb dosky odpovedal priehybu referenčnej nevystuženej dosky z experimentu,
u ktorej sa prejavil čistý vplyv nehomogenity. Pre každý druh výstuže (oceľ, GFRP) išlo o
iné množstvo výstuže. Pre dosky vystužené oceľovou výstužou to bolo 7ϕ4,16mm a pre
dosky vystužené GFRP výstužou 7 ϕ8,3mm (čo odpovedá pomerom modulov pružnosti).
Následne bolo dané množstvo výstuže pripočítané k výstuži, ktorá bola v experimente
použitá. Výsledné hodnoty priehybov z upravených výpočtových modelov dosiek sú
vyobrazené a porovnané s výsledkami experimentu na Obr. 4. Uvedenou úpravou modelu
boli získané výsledky blízke experimentálne zisteným hodnotám.
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ZÁVER

Na základe poznatkov získaných z modelovania, numerickej analýzy a vyhodnotených
výsledkov z experimentálneho vyšetrovania vplyvu nehomogenity na betónových doskách
konštatujeme:
Vplyv nehomogenity betónu na pretvorenia od zmrašťovania je možné a vhodné
zarátať do výpočtu výsledných pretvorení prvkov, napríklad dosiek, vystužených
GFRP výstužou, resp. dosiek vystužených nízkym stupňom vystuženia oceľovou
výstužou. Pri takýchto prvkoch je vplyv nehomogenity výrazný (môže predstavovať až
40% celkového priehybu).
Ako sa ukázalo, pridanie výstuže do modelu je vhodným spôsobom, ako zarátať vplyv
nehomogenity betónu do výpočtu pretvorení od zmrašťovania. Problémom však ostáva
správne odhadnúť, akou hodnotou plochy výstuže je potrebné daný model upraviť, aby
boli účinky nehomogenity čo najbližšie reálnemu pôsobeniu.
Nakoľko tento jav (nerovnomerné rozvrstvenie betónu po výške prierezu) môže byť
ovplyvnený mnohými faktormi, bolo by potrebné ďalšie rozsiahle skúmanie, aby bolo
možné vplyv nehomogenity dostatočne presne určiť pri výpočtoch pretvorení.
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INOVATIVNÍ ZKOUŠKY VLÁKNOBETONOVÝCH KOMPOZIT V
OSOVÉM TAHU
Luboš Musil1– Martin Tipka2– Jitka Vašková3– Jan Vodička4
ABSTRAKT
Pro účely stanovení tahové pevnosti se v praxi používá několik zkoušek, které se liší svým
uspořádáním, technickou náročností a věrohodností výsledků. Článek shrnuje možné
zkoušky pro určení pevnosti vláknobetonových kompozit v tahu a porovnání jejich výhod,
nevýhod. Podrobněji se věnuje novodobým zkouškám, patentovaných Fakultou stavební
ČVUT, které jsou zaměřené na čistý osový tah. Příspěvek popisuje nejen celkové uspořádání
novodobých zkoušek, ale i způsob výroby a specifické tvary zkušebních těles. V prvním
případě se jedná o těleso s proměnným průřezem po délce (tzv. „dog bone“). Ve druhém
případě je těleso tvořené klasickým trámcem pro zkoušky čtyřbodovým ohybem
vláknobetonů se specifickým otvorem

1

ÚVOD

Tahová pevnost představuje jednu ze základních materiálových vlastností vláknobetonových
kompozit. Jedná se o důležitý aspekt při návrhu nosné konstrukce z vláknobetonu.
V současné době existuje mnoho destruktivních zkoušek, kterými lze tahovou pevnost
i duktilutu kompozita prokázat. Jednotlivé typy zkoušek jsou rozdílné nejen ve tvaru
zkušebního tělesa, ale i způsobu zatížení a provádění zkoušky. Tyto vlivy mají podstaný
dopad na technologickou náročnost provedení zkoušky a rozdílné výsledky tahových
pevností kompozita. Velmi významnou, ale složitou zkouškou je určení skutečné pevnosti
v prostém tahu. Pro zkoušku v osovém tahu je často používán jako zkušební vzorek válec se
zářezem. Tím je přesně určeno místo porušení. Zkoušení kompozita však není otázkou
jednoho průřezu, ale rozsahu určené oblasti, aby byl zahrnut vliv nehomogenity a ostatních
působení. Další možností je zkoušení kompozit jinými metodami a pevnost v prostém tahu
je stanovena pomocí korekčního součinitele. Součinitele nejsou závislé na druhu kompozita,
typu a množství vláken, což je principiální nedostatek takto určených pevností. Z těchto
důvodů byly na Fakultě stavební ČVUT v Praze vyvinuty a patentovany nové metodiky pro
zkoušku a určení pevnosti vláknobetonových kompozit v prostém tahu.

2

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY TAHOVÝCH PEVNOSTÍ

Jednou z podstatných zkoušek je pevnost v příčném tahu. Byla velmi používaná v dřívější
době, kdy nebylo možné měření pomocí řízené deformace nebo bylo nepřesné. Zkouška
byla zavedená v normě ISO, v České republice byla zavedena i do směrnice pro statický
návrh nosných konstrukcí z drátkobetonu. Jelikož byla používaná především dříve, byla
zaměřena zejména na drátkobetonové kompozity (syntetická vlákna v té době nebyla
běžná). Obecně zkouška v příčném tahu není tolik vhodná pro kompozitní materiály, jelikož
1

2
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je dáno místo porušení průřezu, stejně jako u zkoušky v osovém tahu na válci se zářezem,
jak bylo popsané v úvodu.
V současné době jsou nejvíce používané zkoušky ohybem. Zkoušky lze rozdělit dle
uspořádnání na tříbodový a čtyřbodový ohyb. Při tříbodovém ohybu je zkušební trámek
opatřen zářezem na dolní (tažené) straně. Nevýhodou je opět přesně dané místo porušení.
Složitý je také stav napětí přímo nad zářezem, který nelze jednoduchými vzorci přesně
vystihnout. Vhodnější metodikou je stanovení tahové pevnosti při čtyřbodovém ohybu.
Normový trámek je bez zářezu, rovnoměrně zatěžován dvěma silami umístěných ve
třetinách rozpětí. Ve střední třetině působí konstantní ohybový moment a pro platnost
zkoušky musí být vzniklá thlina právě ve střední třetině. Výsledky tahových pevností
zjištěné při ohybových zkouškách jsou vždy vyšší než pevnosti v prostém tahu. Pro převod
mezi pevnostmi (pro trámek s průřezem 150x150 mm) jsou používané následující vztahy,
u kterých je pro všechny kompozity a typy vláken stejný korelační součinitel:

B

•

Tříbodový ohyb:

fct, ax = 0,6 * ffct,fl

(1)

•

Čtyřbodový ohyb:

fct, ax = ffct,fl / 1,45

(2)

Dále jsou používané zkoušky v osovém tahu se zářezem (viz úvod) nebo méně známé
zkoušky pevnosti v tahu jako například klínový štípací test (jednostranný, oboustranný),
barcelona test, atd.

3

ZKOUŠKA V OSOVÉM TAHU S PROMĚNNÝM PRŮŘEZEM
TĚLESA PO DÉLCE

Modifikované uspořádání zkoušky v osovém tahu vychází z požadavku na technologické
zjednodušení zkoušky a jednoznačnou interpretaci výsledků. Je zvoleno zkušební těleso
s dvouúrovňovou změnou průřezu po délce (viz Obrázek 1). První úroveň slouží
k mechanickému uchycení tělesa (viz Obrázek 2), druhá úroveň k vymezení kritické oblasti
se stejným namáháním. Tvar tělesa zaručuje, že k porušení dojde v materiálově nejslabším
místě střední části tělesa. Tvar zároveň umožňuje měření podélných deformací v oblasti
kritického průřezu. Rozměry tělesa (kritický průřez 146x150 mm) neovlivňují náhodné
rozptýlení a orientaci vláken při výrobě. Velikost zkušebního tělesa umožní jednoduchou
manipulaci se vzorkem (hmotnost vlastního tělesa okolo 16 kg). Pro výrobu zkušebních
těles lze použít standardní formy 150x150x700 mm. Správného tvaru se docílí
vyvložkováním formy. Dělící vložka uprostřed délky trámce umožňuje získat dva zkušební
vzorky z jedné formy.
Zkušební těleso je v lisu narozdíl od válcových těles uchyceno mechanicky, což umožňuje
rychlou výměnu zkušebních vzorků. Tahová síla je do zkušebního tělesa vnášena
prostřednictvím ocelových válcových konců upínacího zařízení, o něž se těleso opírá. Pro
zajištění rovnoměrného přímkového rozložení vnášené síly lze mezi ocelové válečky a
povrch zkušebního tělesa vložit lišty z tvrdého dřeva (viz Obrázek 2). Klíčovým faktorem
pro přesnost výsledků je zajištění osového namáhání tělesa bez vzniku ohybových
momentů, resp. excentricity zatížení. Ideální je kulové ložisko v ose upínacího zařízení.
Před zahájením zkoušky je možné na protilehlé povrchy středové části zkušebního tělesa
osadit dvojici snímačů podélných deformací a v průběhu zkoušky zaznamenávat závislost
zatěžovací síly na délkové deformaci, resp. na rozevření trhliny po jejím vzniku. Pořízený
záznam je následně možné převést na pracovní diagram materiálu v tahu t - t. Zkouška
v osovém tahu je velmi citlivá na deformace a vyžaduje velmi přesnou řídící jednotku, která
umožní řídit rychlost nárůstu deformace středové části tělesa.
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Obr. 1 schéma modifikovaného
uspořádání zkoušky v osovém tahu

4

Obr. 2 způsob uchycení tělesa pro
zkoušku v osovém tahu

ZKOUŠKA ČTYŘBODOVÝM
OTVOREM V TRÁMKU

OHYBEM

SE

SPECIFICKÝM

Nově navržená metodika vychází z klasické zkoušky čtyřbodovým ohybem. Zkušební těleso
standardních rozměrů (150x150x700 mm) je modifikováno dodatečně vyvrtaným kruhovým
otvorem uprostřed podélného i příčného rozpětí. Otvor s oblým obrysem vylučuje vznik
singularit, které mohou vzniknat při ostrých zářezech do zkušebního prvku, jako je
například zkouška tříbodovým ohybem na trámku se zářezem. Kruhový otvor nemůže být
vytvořen v průběhu betonáže vloženým bedněním, ačkoliv otvor musí být kolmo ke směru
betonáže. Při výrobě a zpracování vzorku s vloženým bedněním by docházelo k usměrnění
vláken, především v okolí otvoru. Trámek s otvorem je zkoušen klasicky, tj pomocí řízené
deformace a kolmo ke směru betonáže, aby byl omezen vliv vrstev při plnění trámce
a případná segregace drátků ke spodní vrstvě trámce.

Obr. 3 schéma modifikovaného trámce, uspořádání zkoušky
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Princip zkoušky spočívá v rozdělení trámku na dvě oblasti. Tlačené části nad otvorem
a tažené části pod otvorem. Průměr otvoru (80 mm) byl stanoven s ohledem na rozložení
tahového napětí pod otvorem, jeho dostatečné výšky, ale i průměru běžně dostupného
vrtáku. Průběh napětí tahové oblasti lze prakticky předpokládat za rovnoměrný (viz
Obrázek 4). Jelikož z praktických důvodů není možné vyvrtat otvor přímo uprostřed výšky
trámce, je vhodné uložit do lisu trámec nižší oblastí dolu tak, aby byla tažená (viz
Obrázek 5). Toto uložení má pozitivní vliv na rovnomětnost napětí tažení oblasti, pokud je
excentricita otvoru cca 1 mm. Průměr a umístění otvoru musí být dodrženy, jelikož mají
podstatný vliv na rozložení napětí.

B
Obr. 4 Rozložení napětí v tažené oblasti

5

Obr. 5 Vhodnější uložení trámce

ZÁVĚR

Článek shrnuje hlavní typy destruktivních zkoušek. Z uvedeného je vidět, že je stále třeba
zkoušky zdokonalovat.
Modifikované uspořádání zkoušky v osovém tahu je univerzální pro libovolné druhy betonu
i vláknobetonu. Zatěžování zkušebních těles osovou tahovou silou poskytuje přímo pevnosti
v prostém tahu, které tak není potřeba přepočítávat z výsledků jiných zkoušek.
Zkouška trámku se specifickým otvorem splňuje předpoklady pro vhodnost standardní
zkoušky. Uspořádání zkoušky je obdobné jako u čtyřbodového ohybu a při provádění
nevyžaduje žádné další vybavení a úpravy, kromě modifikace trámce vývrtem. Rozložení
napětí je v tažené oblasti blízké rovnoběžnému. Výsledky zkoušky lze považovat jako
přesnější hodnoty v osovém tahu vůči běžně používaným zkouškám.
Cílem odborno-informačního příspěvku je nejen představit nové metodiky zkoušek, ale
i vzbudit zájem odborné veřejnosti, podnítit diskuzi o vhodnosti zkoušek, případně provést
verifikaci nových uvedených zkoušek.
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EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI GFRP
VÝZTUŽE
František Girgle1– Ondřej Januš2– Vojtěch Kostiha3– Jan Prokeš4–
Petr Štěpánek5
ABSTRAKT
Text příspěvku prezentuje dílčí výsledky experimentálního programu cíleného do oblasti
popisu chování kompozitní prutové výztuže ze skelných vláken (GFRP) při působení
vysokocyklického – únavového – zatížení. Zkušební vzorky dvou různých typů GFRP výztuže
byly realizovány s betonovou krycí vrstvou, což kromě kotvení zajistilo simulaci okolního
prostředí odpovídající reálnému použití. Pro různé hladiny působícího zatížení (při uvážení
konstantní frekvence 4 Hz) byl sledován počet cyklů do porušení a vytvořeny odpovídající SN křivky testovaného materiálu. Získané poznatky byly následně aplikovány při návrhu
jednoduchého ohýbaného nosníku s požadovanou únavovou životností dva miliony cyklů,
kdy cílem bylo především ověřit použité postupy a stanovené hodnoty.

1

ÚVOD

V současné době se korozivzdorné kompozitní výztuže stále více využívají jako hlavní
nosná výztuž betonových konstrukcí vystavených působení agresivnímu prostředí (např.
působení chloridů, vlhkostí a zmrazovacím cyklům). Vhodnost jejího využití potvrzuje již
řada úspěšných aplikací v zahraničí, viz např. [1], [2], [3] a [4]. Podstatnou část aplikací
tvoří přímo pojížděné části mostních konstrukcí - mostovky, které jsou vystaveny
opakovanému únavovému zatěžování dopravou. Z tohoto důvodu je nezbytné kromě
krátkodobých vlastností kompozitních výztuží výstižně popsat i jejich dlouhodobé chování.
Únavové chování materiálu je obvykle popsáno pomocí tzv. S-N křivky, což je závislost
mezi maximálním napětím nebo rozkmitem napětí a sledovanou únavovou životností.
Komplexní popis únavového chování jakéhokoliv materiálu vyžaduje množství
experimentů, které závisí na mnoha parametrech. Únavová životnost je funkcí nejen
maximálního napětí v cyklu nebo rozkmitu napětí, ale i parametru asymetrie napětí, tedy
poměru mezi minimálním a maximálním působícím napětím. Navíc mohou významně
ovlivnit únavovou životnost i další parametry: tvar vzorku a jeho rozměry, uchycení ve
zkušebním zařízení, teplota, frekvence zatěžování a tvar zatížení, [5].

2

EXPERIMENTÁLNÍ PROGRAM

Cílem experimentálního programu realizovaného na VUT v Brně bylo ověřit chování
betonových prvků vyztužených kompozitní FRP výztuží vystavených únavovému zatížení.
Pro únavové testy byly, s ohledem na komplexní popis řešeného problému, navrženy dvě
skupiny vzorků: a) dostředně tažené pruty zabetonované v betonovém segmentu, b)
1

2
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nosníková zkouška v konfiguraci tříbodového ohybu. Byly testovány dva typy GFRP
výztuží (opískované a žebírkové). Mechanické charakteristiky použitých prutů byly
experimentálně stanoveny před únavovými testy, Tab. 1.
Tab. 1 Mechanické charakteristiky použitých prutů
Povrchová úprava

Označení sady vzorků

Střední tahová pevnost
[MPa] ± sm. odchylka

Střední modul pružnosti
[GPa] ± sm. odchylka

GFRP.E.Ep.II.N.10a

1018,8 ± 5,2

52,2 ± 0,3

GFRP.E.Ep.IV.N.10b

809,2 ± 12,5

54,7 ± 1,0

GFRP.E.VE.R.12

1454,3 ± 35,3

57,9 ± 0,3

Opískované

Žebírkové
apruty

B

bpruty

použité pro tahové únavové zkoušky
použité pro nosníkovou únavovou zkoušku

2.1 Únavové zkoušky prutů v betonovém segmentu
Cyklické zkoušky vzorků GFRP prutů centricky osazených v betonovém segmentu byly
navrženy dle postupu uvedeného v [6]. Vzorky výztuží jsou při tomto typu zkoušky osazeny
ve vhodně upraveném betonovém tělese, jež simuluje reálné podmínky aplikace a též
zajišťuje bezpečné kotvení v průběhu zkoušky. Délka krajních bloků byla uvážena
s ohledem na zabezpečení dostatečné kotevní délky testovaných prutů v délce 500 mm.
Střední blok o délce 100 mm byl od kotevních separován. Celková délka vzorku byla 1100
mm, viz Obr. 1. Aby bylo zabráněno koncentracím napětí a nežádoucímu porušení
kotevních bloků na začátku kotevní oblasti, byla soudržnost výztuže s betonem v délce 5d b
přerušena. Zároveň byly kotevní bloky stlačeny pomocí ocelových rámečků. Pro eliminaci
možných excentricit způsobených výrobou vzorku byl prvek do zkušebního zařízení osazen
kloubově. Střední tlaková krychelná pevnost betonu byla 65 MPa.

Obr. 1 Vlevo: Geometrie vzorku tahové únavové zkoušky, Vpravo: Reálné provedení
experimentu
Parametry cyklických zkoušek byly voleny dle směrnice [7]. Vzorky byly silově zatěžovány
kmity s tvarem sinusoidy. Dle [7] je přípustné rozmezí frekvence zatěžování 1-10 Hz,
přičemž doporučená hodnota je 4 Hz. Pro sestavení S-N křivek byl využit postup c) dle [7],
kdy: parametr asymetrie (podíl minimálního a maximálního napětí v cyklu) je pro všechny
úrovně roven 0,1 a upravena je vždy maximální (a díky tomu i minimální hodnota) zatížení
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v cyklu. Vzorky byly zatěžovány do porušení nebo do dosažení únavové životnosti 2,5 mil.
cyklů. Celkem 20 ks vzorků typu GFRP.E.Ep.II.N.10 bylo testováno na pěti hladinách
působícího únavového zatížení – maximální hodnota napětí v cyklu rovnající se 20 %, 30,
40 %, 50 % a 60 % monotónní (mezní) tahové pevnosti. Dále bylo testováno 10 ks vzorků
GFRP.E.VE.R.12 s žebírky na čtyřech hladinách – maximální hodnota napětí v cyklu se
přibližně rovná 20 %, 30, 40 % a 60 % monotónní tahové pevnosti.

2.2 Únavové zkoušky betonového nosníku
Pro únavovou zkoušku byl využit zkušební vzorek nosníku o rozměrech 80/120/1420 mm
(šířka/výška/délka prvku), kdy vyztužení tvořil jeden prut výztuže typu GFRP.E.Ep.IV.N.10
o průměru 10 mm při horním i spodním povrchu (viz Obr. 2). Smyková výztuž ve formě
spon byla realizována z klasické betonářské výztuže třídy B 500 o průměru 6 mm
a rozmístěna po vzdálenosti 75 mm ve sklonu 75° od podélné osy prvku. Z důvodu zajištění
rovinnosti dosedacích ploch byly vzorky v místě uložení na podpory při zatěžovací zkoušce
opatřeny patními plechy tloušťky 10 mm. Zkušební vzorky byly vyrobeny z betonu o střední
tlakové pevnosti 67 MPa.
Bylo vyrobeno celkem pět zkušebních vzorků v této konfiguraci, přičemž v rámci této studie
jsou prezentovány pouze dva: referenční vzorek, který byl určen pro statickou zkoušku
s monotónně aplikovaným zatížením a vzorek cyklicky zatěžovaný s cílenou životností > 2
mil. cyklů.
Zatěžovací zkouška byla realizována v konfiguraci prostého nosníku zatíženého tříbodovým
ohybem. Pro účely cyklického zatížení bylo zcela nezbytné umožnit volný posun podpory
(bránění volné deformace zapříčiní negativní zkreslení výsledků z důvodu tření v místě
podepření). Jeden konec nosníku byl uložen na pevné podpoře a z důvodu zajištění polohy
vzorku při cyklickém zatěžování sevřen, druhý konec byl uložen na posuvné podpoře
tvořené soudečkovým ložiskem.

Obr. 2 Schéma nosníkové zkoušky
Pro zkušební vzorek byla před provedením experimentu stanovena teoretická mezní
ohybová únosnost dle [8]. Moment únosnosti byl stanoven s uvážením středních
materiálových charakteristik naměřených na reálných vzorcích výztuže i betonu. Teoreticky
stanovená mezní ohybová únosnost při statické/jednorázové zatěžovací zkoušce prvku je
5,95 kNm (odpovídající maximální působící síla dle schématu na Obr. 2 je 19,5 kN). Dle
výpočtu bylo předpokládáno porušení průřezu způsobené drcením tlačeného betonu.
Horní hladina cyklického zatížení vzorku vycházela z experimentálně určené krátkodobé
tahové únosnosti GFRP výztuže (viz Tab. 1). Při experimentu byla uvážena jako 20 %
z mezní jednorázové pevnosti (tj. σmax= 0,2σult) a to s ohledem na požadavek dosažení
únavové životnosti prvku 2 mil. cyklů. Výpočtem bylo ověřeno, že během únavové zkoušky
nedojde k porušení betonu (únavová životnost betonu na dané hladině zatížení je dle Model
Code 2010 [9] 5,46 mil. cyklů). Frekvence únavového zatěžování byla s ohledem na
konfiguraci vzorku/experimentu a doporučení zahraničních studií volena 2 Hz.
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Obr. 3 Závislost počtu cyklů do porušení na poměru maximálního zatížení k tahové pevnosti
(σmax/σult)
σmax-σmin

B

Na Obr. 3 jsou vyneseny S-N křivky zobrazující poměr maximálního napětí v cyklu
a únosnosti při monotónní zatěžovací zkoušce σmax/σult. S-N křivky na Obr. 4 jsou oproti
tomu vytvořeny na základně vyčíslení rozkmitu zatížení (σmax-σmin). Z uvedeného na Obr. 3
a Obr. 4 je zřejmé, že v případě porovnání materiálů s výrazně odlišnou tahovou pevností je
velmi důležité vhodně zvolit srovnávanou veličinu. S-N křivky s vyneseným poměrem
σmax/σult jsou v literatuře běžnější. Pro pruty s vysokou tahovou pevností (platí pro
v experimentu využité žebírkové pruty GFRP.E.VE.R.12) je však pro stejnou hladinu
maximálního zatížení v cyklu σmax/σult realizován významně vyšší rozkmit zatížení (při
uvážení stejného parametru asymetrie).
Z uvedených výsledků je zřejmé, že životnost GFRP výztuže při působení
cyklického/únavového zatížení roste v celém sledovaném rozsahu lineárně (při uvážení
logaritmického měřítka osy zobrazující počet cyklů zatížení do porušení vzorků) se
snižováním napětí v cyklu. Přímo měřené body byly aproximovány přímkou, jejíž rovnice
(viz Obr. 3 a Obr. 4) byla nalezena pomocí metody nejmenších čtverců.
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Obr. 4 Závislost počtu cyklů do porušení na rozkmitu zatížení (σ max - σmin)
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3.2 Únavové zkoušky betonového nosníku
Referenční vzorek byl zatěžován deformačně rychlostí 5 mm/min až do porušení.
Experimentálně stanovená únosnost prvku 19,2 kN s velkou přesností odpovídá vypočítané
únosnosti 19,5 kN (rozdíl oproti vypočtené únosnosti dle [7] pouze 1,5 %). Prvek byl
v souladu s očekáváním porušen vyčerpáním tlakové pevnosti betonu, Obr. 5.

B

Obr. 5 Způsob porušení referenčního vzorku
Druhý vzorek byl vystaven působení cyklického/únavového zatížení v počtu 2 mil. cyklů.
Dle předpokladu nedošlo během únavového zatěžování k porušení testované GFRP výztuže
ani betonu. V průběhu zatěžování byl sledován postupný nárůst průhybu uprostřed rozpětí
a přetvoření tlačených vláken betonu, které indikuje míru kumulovaného trvalého poškození
vzorku.
Po provedení 2 mil. cyklů byl vzorek monotónně zatížen až do porušení. Výsledná
naměřená únosnost vzorku je 18,9 kN (rozdíl v únosnosti oproti referenčnímu vzorku je 1,6
%). Porušení vzorku bylo shodně s referenčním vzorkem způsobeno drcením tlačené části
průřezu. Rozdíl v dosažené únosnosti oproti referenčnímu prvku je v mezích rozptylu
mechanických charakteristik použitých materiálů a nelze tedy usuzovat na negativní
ovlivnění únosnosti prvku při působení 2 mil. cyklů na hladině maximálního zatížení
v cyklu 20 % tahové pevnosti.

4

ZÁVĚRY

V rámci experimentálního programu bylo zjištěno, že v případě porovnání materiálů
s výrazně odlišnou tahovou pevností je velmi důležité vhodně zvolit srovnávanou veličinu.
Tj. zdali je vyhodnocen poměr σmax/σult nebo uvážena velikost rozkmitu zatížení. Životnost
použité GFRP výztuže při působení cyklického/únavového zatížení roste v celém
sledovaném rozsahu lineárně (při uvážení logaritmického měřítka osy zobrazující počet
cyklů zatížení do porušení vzorků) se snižováním napětí v cyklu.
Na nosnících vyztužených GFRP výztuží bylo sledováno chování při monotónním
i únavovém zatěžování. Z obdržených výsledků lze učinit následující závěry platné pro
testované opískované kompozitní výztuže se skelnými vlákny a epoxidovou matricí (vzorky
GFRP.E.Ep.IV.N.10):
vypočítána monotónní ohybová únosnost dle [7] dobře koresponduje s výsledkem
reálného experimentu (rozdíl 1,5 %);
únavová životnost při zatěžování s maximálním napětím v cyklu 20 %
a parametrem asymetrie cyklu 0,1 je větší než 2 mil. cyklů. Vzorek po předchozím
únavovém zatížení nevykazoval pokles monotónní ohybové únosnosti (rozdíl 1,6 %
oproti vzorku, který nebyl vystaven předchozímu únavovému zatěžování).
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ZEFEKTIVNĚNÍ STAVEBNÍCH PROCESŮ DÍKY CDE
(COMMON DATA ENVIROMENT)
Martin Maťašovský1, Pavel Vlasák2
ABSTRAKT
Předmětem článku je přiblížení využití Common Data Enviroment (dále jen CDE), jako
společného koordinačního prostředí k zefektivnění stavebních procesů. Mnoho společností
dokáže již nyní tvořit 3D modely staveb, výjimečně i BIM modely, ale už nedokáží naplno
využít samotný potenciál takovýchto informací – dat. Kromě toho se na trhu objevuje celá
řada hardwarových nástrojů, které dokáží prostřednictvím nejmodernějších technologií
využít takovéto 3D modely přímo ve stavebních procesech. Jedná se například o brýle
Microsoft HoloLens, Trimble XR 10 pro smíšenou realitu a nebo zařízení Site Vision pro
rozšířenou realitu. Takovéto zařízení se využívá v reálném světě primárně pro lepší
představivost jednotlivých projektů, zefektivnění samotné výstavby a výroby a kontrolní
mechanismy – soulad vs. nesoulad mezi digitálním modelem a skutečným stavem.

CDE (COMMON DATA ENVIROMENT)

1

Společné datové prostředí je centrální úložiště informací, kam mohou přistupovat všichni
účastníci projektu a dle pokynů uvedených v normě ISO 19650 koordinovat spolupráci na
projektu s členy dodavatelského řetězce – různými profesemi.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI CDE

2

1

2

•

Prostředí pro komunikaci všech osob podílejících se na projektu.

•

Hlavní nástroj pro implementaci BIM principů.

•

Sdružuje výstupy jednotlivých expertních systémů.

•

Není určeno pro jednotlivé expertní agendy. Nenahrazuje je, naopak je spojuje.

•

Klíčová je snadná dostupnost pro všechny partnery a jednoduché ovládání.

Ing. et Ing., MBA, Construsoft, Sadová 2, 750 02, Přerov, tel.: +420777889009, e-mail:
martin.matasovsky@construsoft.cz
AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha, tel.+420604272493, e-mail: pavel.vlasak@afry.com
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3

BIM

Kolem metodiky a implementace Building Information Management (dále jen BIM) se
objevuje celá řada informací. BIM je v dnešní době trendy. Základním principem by však
měla být skutečnost, že pokud by měl být projekt zpracováván dle metodiky BIM, měly by
být splněny 3 základní podmínky:
1.

Práce s 3D modely (stavba i profese)

2.

Vypracován tzv. BIM Execution Plan (BEP)

3.

Veškerá komunikace pomocí jednoho společného datového prostředí – CDE

ZÁKLADNÍ TYPICKÝ POSTUP VYUŽITÍ CDE

4

B

•
•
•
•

Založení projektu, vytvoření adresářové struktury
Vytvoření týmů, přidání členů a nastavení práv
Nahrání souborů i 3D nebo BIM modelů a zobrazování sdružených modelů (tzv.
Federated model)
Aktivity jako: sdílení, revize, úkoly a kolize

Celá komunikace nad projektem by tedy měla probíhat v rámci vybraného datového
prostředí. V dnešní době se nabízí celá řada CDE systémů, které uživateli nabízejí různé
funkcionality a možnosti. Z mého osobního pohledu by CDE mělo být co nejrozšířenější a
poskytovat uživateli širokou škálu platforem, které podporuje. Aktuálně se často řeší a
požaduje přístup do CDE přes webový prohlížeč bez nutnosti instalace jakéhokoli
programu. Ale co, když na stavbách, výrobách a v podobném prostředí není internetové
připojení? Dívejte se po CDE, které umožní pracovat i v offline řežimu v rámci například
desktopové nebo mobilní verze, umí se integrovat například do totálních stanic a laser
scannerů. CDE zde totiž není jen pro investora a projektanta, ale mělo by zde být pro
všechny profese tak, aby každá osoba spolupracující na projektu cítila výhodu ve využívání
společného datového prostředí na projektu.
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Obr.1 Využití CDE nástrojů v rámci celého stavebního cyklu

5

CDE v praxi

Na trhu se objevuje celá řada programových platforem, které nabízí společné kolaborační
prostředí umožňující výměnu dat a informací o projektu. Moderní BIM nástroje jako
například Trimble Connect navíc kromě podpory dokonalé výměny dat a informací o
projektu, umožňují hlídat a řídit kolize, obsahují nástroje na měření a další užitečné funkce.
Nástroj dokáže pracovat s celou řadou formátů. Zobrazuje plnění jednotlivých úkolů, role
jednotlivých členů týmu a umožňuje práci offline. Velkou výhodou je možnost sehrát
neomezený počet referenčních modelů/podkladů do jednoho koordinačního pohledu
(Federated model). Uživateli také tento nástroj nabídne práci ve webové, desktopové nebo
mobilní verzi a umožní integraci s hardwary GEO (totální stanice, laser skenery apod.) a
také zobrazení dat v nejmodernějších digitálních technologiích jako jsou 3D brýle pro
smíšenou realitu (například Trimble XR10 nebo Microsoft Hololens).

6

KDO BY MĚL USKUTEČNIT VÝBĚR CDE?

Výběr CDE by měl ideálně provádět manažer konkrétního projektu. V učebnicích a
metodikách se uvádí, že CDE poskytuje (tedy i vybírá) zadavatel (investor). Často se díky
tomu setkáváme s názorem, že nemá smysl, aby se touto problematikou zabýval projektant
nebo zhotovitel. Je tedy pravděpodobné, že v práci pro investory bude projekce i realizace
pracovat s různými CDE řešeními na různých projektech. To, že by se v zemích používalo
jen jedno CDE řešení není reálné a svět si je dobře vědom nebezpečí tzv. vendor lock-in
(proprietární uzamčení zákazníka v rámci služeb konkrétního dodavatele) a sekundárně i
technologické degenerace v prostředí bez konkurence. I proto vznikají iniciativy typu
openCDE a již roky se preferuje openBIM spolupráce založená na otevřených standardech
(IFC). Tyto zkušenosti jsou podle mě přenositelné i do našeho prostředí.
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ZÁKLADNÍ RADY K VÝBĚRU CDE

Buďte obezřetní k radám poskytovatelů CDE řešeních. Stejně jako rodiče své dětí, oni své
produkty ne vždy a zcela objektivně hodnotí. Buďte zvídaví, ptejte se, požadujte živou
ukázku nikoli video, pokuste se sehnat reference, ptejte se kolegů, kterým důvěřujete, a
hlavně chtějte vidět vámi požadované funkcionality naživo, minimálně na vzorcích vašich
dat.
Pozor na komplikovaná řešení s dlouhou implementací. Myslete na to, že stěžejní je obecné
přijetí CDE v rámci projektu a tedy i jednotlivých organizací, které se ho účastní. Můžete
mít „teoreticky“ fantastické řešení, které ale nikdo nebude používat

8
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ZÁVĚR

Správně zvolené CDE řešení dokáže zefektivnit a urychlit stavební procesy. Není to ale jen
o platformě, ale také o lidech. Správná implementace a pochopení všech účastníků projektu
dokáže divy. I když jsou tyto technologické novinky stále ve vývoji, můžeme již dnes na
našich trzích nalézt celou řadu firem, které je dokázaly implementovat do svých procesů a
staly se každodenními nástroji, které jsou využívány na pravidelné bázi. CDE je již nyní
skutečností.
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POKROČILÝ SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ, DIAGNOSTIKU A
POSOUZENÍ SPOLEHLIVOSTI ROZSÁHLÝCH BETONOVÝCH
INFRASTRUKTUR
Radomír Pukl1 - Drahomír Novák2 - Maosen Cao3
ABSTRAKT
V příspěvku jsou prezentovány hlavní cíle a průběžné výsledky mezinárodního projektu
řešeného v rámci programu DELTA Technologické agentury ČR ve spolupráci s čínskými
partnery z akademické i průmyslové sféry. Cílem projektu je vývoj nového komplexního
softwarového systému pro posuzování mostů a dopravní infrastruktury, který umožní
posouzení chování, spolehlivosti a poškození na základě monitorování stavu, přístupů
založených na datech a identifikaci systému na úrovni šíření poškození, zejména tahových
trhlin v betonu. Systém je založen na výpočtovém nelineárním modelování konstrukcí, a
bude zahrnovat rovněž moduly pro citlivostní analýzu, identifikaci poškození založenou na
fraktálním posouzení trhlin v betonových konstrukcích, metamodelování založeném na
polynomiálním chaosu, dynamickou identifikaci poškození, modelování spolehlivosti a
degradace. Výsledky projektu by měly přispět k posílení bezpečnosti a spolehlivosti mostů a
konstrukcí dopravní infrastruktury a zlepšit možnosti prognózy spolehlivosti mostů.

1

ÚVOD

Cílem projektu je vývoj nového integrovaného softwarového systému pro posouzení
mostů/infrastruktury. Systém umožní posouzení chování, spolehlivosti a poškození na
základě monitorování stavu, přístupů založených na datech a identifikaci systému na úrovni
propagace trhlin. Tím se zlepší významně prognóza spolehlivosti mostů včetně aspektů
degradace. Bude vyvinut integrovaný softwarový systém použitelný pro služby i jako
samostatný produkt.
Předmětem řešení projektu je vývoj numerických metod a algoritmů pro efektivní syntézu
pokročilých postupů pro modelování spolehlivosti mostů a infrastruktury. Již existující
softwarové prostředky pro nelineární výpočtovou analýzu betonových mostů a konstrukcí
budou rozšířeny o softwarové moduly z oblasti pokročilých metod výpočtové mechaniky
kontinua, metod soft computing, dynamické analýzy, spolehlivosti a degradace. Řešitelský
tým projektu na české straně je tvořen vědeckými pracovníky z firmy Červenka Consulting
a Vysokého učení technického v Brně, Fakulty stavební, Ústavu stavební mechaniky. Tým
na čínské straně je tvořen pracovníky firmy Jiangsu Donghua Testing Technology Co., Ltd.
a Hohai univerzity, Nanjing.
Česká strana disponuje špičkovými programy pro analýzu betonových konstrukcí, které
současně vyvíjí, a má tedy přístup ke zdrojovým kódům. Hlavní softwarový produkt
ATENA [1] je založen na metodě konečných prvků. Program obsahuje rozsáhlé knihovny
inženýrských modelů, pokročilých nelineárních materiálových modelů a konečných prvků.
ATENA je komerční software určený pro široké průmyslové využití, který přitom nabízí
vhodné prostředky pro implementaci modelů. Dále česká strana disponuje nástroji a
knihovnami pro statistickou, citlivostní a spolehlivostní analýzu, které jsou implementované
1
2
3
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v programu FReET [2]. Čínská strana disponuje efektivními algoritmy pro identifikaci
poškození, které jsou založeny na fraktální a modální analýze [3]. V tomto směru dosáhla
špičkových výsledků na mezinárodní úrovni (Hohai University). Donhua Testing má knowhow s ohledem na praktické problémy testování materiálu a návrhu konstrukcí, a přináší do
projektu vazbu na reálné problémy praxe.

KONCEPCE A NÁPLŇ PROJEKTU

2

Programový systém vytvářený v rámci projektu je založen na výpočtovém nelineárním
modelování konstrukcí a bude zahrnovat nové softwarové moduly pro citlivostní analýzu,
identifikaci poškození založenou na fraktálním posouzení trhlin v betonových konstrukcích,
metamodelování založeném na polynomiálním chaosu, dynamickou identifikace poškození,
modelování spolehlivosti a degradace.

B

V současnosti existuje řada originálních přístupů a software, nicméně jejich použitelnost na
opravdu komplexní posouzení je velmi omezená, neboť se dají použít většinou pouze
samostatně pro určitou dílčí úlohu. Navrhované řešení vychází ze současného stavu poznání
- metody v rámci jednotlivých workpackages projektu jsou sice teoreticky popsané v
dostupné literatuře, nicméně nejsou dotaženy do praktického použití softwarových modulů.
Během řešení projektu budou vyvinuty originální přístupy pokročilého posouzení
konstrukcí, které budou použitelné jako samostatné softwarové moduly, ale především
budou integrovány v rámci stávajícího úspěšného software pro nelineární analýzu
betonových konstrukcí a prvků a pro spolehlivostní analýzu do integrovaného softwarového
systému. Řešení projektu je založeno na interdisciplinární výzkumné spolupráci řešitelů.
Vědecky vysoce erudované přístupy budou realizovány v samostatných softwarových
modulech. Jedná se o tyto metody a na nich založené programové moduly:
–
–
–
–
–
–

citlivostní analýza typu ANOVA (analysis of variance),
identifikace poškození založená na fraktálním posouzení trhlin v betonových
konstrukcích,
metamodelování založené na polynomiálním chaosu,
dynamická identifikace poškození,
statistická a spolehlivostní analýza,
modelování degradace materiálu (karbonatace betonu a koroze výztuže).

Všechny tyto programové moduly jsou vytvářeny takovým způsobem, aby byla umožněna
jejich vzájemná komunikace/interakce, a především komunikace se stávajícím řešením
nelineární výpočtové analýzy. Získané výsledky budou využity spolu s komerčními
programy ATENA a FReET.
Hlavní plánované výsledky projektu za českou stranu jsou:
1.
2.
3.

Software PCE pro tvorbu náhradních modelů ve formě polynomiálního chaosu.
Software pro citlivostní analýzu založený na stochastických a soft computing
metodách.
Uzlový interface umožňující softwarové propojení stávajících a nově vzniklých
nástrojů pro komplexní analýzu konstrukcí a infrastruktury.

V úvodní fázi řešení projektu byla vytvořena koncepce dílčích software a celého
softwarového systému, který bude postupně v rámci projektu zpracováván. V následujícím
uveďme základní rysy plánovaných výsledků.
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SOFTWARE PCE

Jako první z výše uvedených dílčích výsledků byl vytvořen software pro surrogate
modelling založený na "polynomial chaos expansion" (PCE) [4]. Pro korektní reprezentaci
reálných konstrukcí pomocí matematických modelů je nezbytné, aby bylo využito nejen
moderních numerických algoritmů, jako například nelineární metody konečných prvků (NL
MKP) často implementované ve statickém software, ale také uvažovat vstupní veličiny jako
nejisté. V takovém případě je nezbytnou součástí procesu analýza nejistot. Analýza nejistot
matematických modelů reprezentujících fyzikální systémy (např. stavební konstrukce)
představuje důležitou část výzkumu posledních let s mnoha praktickými důsledky, které je
nutné brát v potaz. Bohužel je i přes rozvoj výpočetní techniky zpravidla v praktických
úlohách příliš výpočetně náročná. Řešení představuje využití náhradní plochy odezvy neboli
aproximace originálního modelu pomocí výpočetně efektivnější funkce v explicitním tvaru.
Aktuálně je všeobecně považována za velmi vhodnou aproximaci funkce ve tvaru
Polynomial Chaos Expansion. Proto byl vytvořen programový modul PCE-UQ pro
automatické generování metamodelu pro aproximace časové náročných úloh, jako je např.
nelineární metoda konečných prvků.

Obr. 1 Koncepce software PCE-UQ
Prioritou je uživatelská přívětivost a možnost použít software bez hlubších znalostí teorie
pravděpodobnosti a matematické statistiky. Z toho důvodu byl vytvořen zcela automatický
nástroj pro tvorbu náhradní plochy odezvy ve formě Polynomial Chaos Expansion, který
vyžaduje od uživatele pouze definici problému. Celý proces zpracování řešeného problému
lze rozdělit do tří částí: pre-processing, processing a post-processing (viz Obr. 1).
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CITLIVOSTNÍ ANALÝZA

Řešení projektu pokračuje vývojem metod a software pro citlivostní analýzu konstrukcí.
Taková analýza představuje stanovení vlivu vstupních náhodných proměnných veličin na
výslednou odolnost. Techniky sloužící k tomuto účelu se souhrnně nazývají citlivostní
analýzou, jejich přehled lze nalézt v literatuře. Kromě běžně využívaných citlivostních
analýz ve formě variačních koeficientů nebo neparametrické pořadové korelace ukazuje
aktuální výzkum vysoký potenciál ve využití umělých neuronových sítí. Redukování počtu
vstupních náhodných proměnných je často kritická část pravděpodobnostní analýzy, proto je
v posledních letech cílem vysokého zájmu i u odborníků z praxe. V rámci řešení projektu
představuje významnou část řešení, neboť znalost významnosti jednotlivých parametrů
výpočtového modelu a jejich případná redukce je důležitá při analýze spolehlivosti a
především pak při spolehlivostní optimalizaci. Pro ilustraci uveďme např. Obr. 2, na kterém
je uveden vliv variability jednotlivých parametrů materiálového modelu na variabilitu
únosnosti předpjatého betonového prvku.
V této oblasti existuje mezi partnery projektu (FAST VUT a Hohai university) již
dlouhodobá spolupráce, která vyústila v řadu publikací [5], [6]. V rámci projektu vznikne
software SEAN, ve kterém bude dlouhodobá spolupráce spolu s novými poznatky
integrována.

Obr. 2 Citlivostní analýza (Gf – lomová energie,ft – tahová pevnost,
Et – modul pružnosti, IL – předpětí)
5

UZLOVÝ INTERFACE - SOFTWAROVÉ PROPOJENÍ

Završením celého projektu bude softwarové propojení stávajícího i nového software, které
umožní řešit řadu komplexních úloh, které by bez takové koncepce nemohly být snadno,
nebo dokonce prakticky vůbec řešeny. Na tomto systému se již intenzivně pracuje a bylo
zpracováno a otestováno první řešení. Jedná se o softwarové prostředí pro řešení obecně
definovatelných problémů z oblasti spolehlivostní optimalizace, problematikou se zabývali
partneři projektu poprvé v práci [7]. Cílem práce shrnuté v publikaci [8] bylo navrhnout a
popsat architekturu takového zamýšleného prostředí, definovat jeho základní funkční bloky
a jejich vzájemné komunikační rozhraní. Vyvíjené prostředí má uživateli umožnit
sestavovat algoritmus řešení rozmanitých úloh spolehlivostní optimalizace či prosté
spolehlivostní analýzy v graficky přehledné podobě vývojového diagramu. Jednotlivé
metody aplikované v rámci uživatelem specifikovaných procesů budou vzájemně funkčně
nezávislé a zapouzdřené v uzavřených programových blocích. Navržená architektura má
umožnit rychlou implementaci a vývoj metod užívaných v procesech spolehlivostní
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optimalizace bez zásadního požadavku na přepracování grafického rozhraní či samotné
struktury aplikace.
Základem budovaného systému je „spolehlivostní optimalizace“ (RBO – reliability-based
optimization), která představuje velmi robustní multidisciplinární přístup k navrhování
konstrukcí. Cílem RBO procesů je nalézt optimální parametry navrhované konstrukce
vzhledem k definovaným technickým a ekonomickým požadavkům se zohledněním
požadované úrovně spolehlivosti. Pro většinu praktických aplikací je však v současnosti
nejčastěji využívána klasická deterministická optimalizace návrhu se zohledněním
návrhových nejistot aplikací dílčích součinitelů bezpečnosti. Na Obr. 3 je zachyceno
srovnání tří alternativních řešení teoretické optimalizační úlohy s různými způsoby
zohlednění návrhových nejistot. Vyobrazený příklad představuje optimalizaci prováděnou
na dvourozměrném modelu se dvěma nezávislými hranicemi oblasti poruchy
reprezentovanými funkcemi mezních stavů. Ukázka uzlové architektury řešení je na Obr. 4.

B

Obr. 3 Srovnání alternativ řešení optimalizační úlohy s různými způsoby zohlednění
návrhových nejistot

Obr. 4 Uzlová architektura softwarového řešení
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ZÁVĚR

Příspěvek prezentuje hlavní cíle a průběžné výsledky mezinárodního projektu řešeného v
rámci programu TAČR DELTA. Předložené řešení je unikátní z hlediska využití pokročilé
numerické simulace pro posouzení stávajících mostů dopravní infrastruktury. Jeho
specifikum spočívá v důrazu na "state of art" metody, zpracované do flexibilní softwarové
formy použitelné v přímé návaznosti na stávající pokročilé počítačové programy pro
nelineární a spolehlivostní analýzu betonových konstrukcí.

Poděkování

B

Vývoj je řešen za podpory mezinárodního bilaterárního programu Technologické agentury
ČR (TAČR), Delta, č. TF06000016 (česká strana) a Jiangsu Science and Technology
Department (JSTD), č. SBZ2018000220 (čínská strana).
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MODELOVÁNÍ LOKÁLNĚ ZATÍŽENÝCH
OBLASTÍ METODOU CSFM

Lukáš Bobek 1– Jaromír Kabeláč 2– Lukáš Juříček 3–
Michal Číhal 4– Michael Konečný 5
ABSTRAKT
The diaphragm is a very nice example of a discontinuity region (D-regions), whose design is
based on the analytical strut-and-tie method, which is very simplified and often needs to be
supplemented by the check of partially loaded areas located above the bridge bearings or
under the anchors of the transverse prestressing tendons. Thanks to the recently-developed
method - Compatible Stress Field Method (CSFM), it is possible to completely assess
discontinuity regions, in our case a bridge diaphragm, including the influence of the local
increasing of concrete bearing capacity in compression..

1

ÚVOD

Nadpodporové příčníky betonových komorových mostů jsou ukázkovým příkladem oblastí
diskontinuit. V poměrně malém objemu betonového prvku, často oslabeném otvory, dochází
k velmi složitému přenosu zatížení z mostovky do ložisek. Navíc bývají příčníky příčně
předepnuty soudržnou či nesoudržnou předpínací výztuží, což vyvolává ještě složitější stav
napjatosti příčníku.
Současná metodika posuzování oblastí diskontinuit dle EN 1992-1-1 používá metodu
náhradní příhradové soustavy sestavenou ze vzpěr a táhel (Strut-and-tie), která je velmi
zjednodušená a často obtížně použitelná s ohledem na složitou topologii prvku a působení
zatížení. V případě návrhu a posouzení nadpodporového příčníku je nutné metodu vzpěratáhlo doplnit o posouzení lokálně zatížených oblastí, které se nacházejí nad mostními ložisky,
případně pod kotvami příčné předpínací výztuže, zároveň se však projevuje nekonzistentnost
použití obou metod doporučovaných Eurokódem.
Díky nedávno vyvinuté metodě – Compatible Stress Field Method (CSFM) je možné
kompletně posoudit oblasti diskontinuit, v našem případě nadpodporový příčník, se zahrnutím
vlivu lokálního zvýšení únosnosti betonu v tlaku v oblastech, kde vzniká trojosá napjatost
(umožnuje se lokální drcení betonu dle EN 1992-1-1).

1
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Obr. 1 Nadložiskové oblasti v příčníku

B
2

LOKÁLNĚ ZATÍŽENÉ OBLASTI DLE EUROKÓDU

U mostních konstrukcí se potkáváme se dvěma velkými skupinami místně zatížených oblastí
– jednou z nich jsou mostní ložiska, druhou skupinou jsou kotevní oblasti. Dle současně platné
normy pro navrhování železobetonových konstrukcí EN 1992-1-1 kap. 6.7, se u lokálně
zatížených ploch uvažuje místní drcení betonu pod roznášecí deskou se současným vznikem
příčných tahových sil. Při rovnoměrném rozdělení zatížení na roznášecí ploše Ac0 (Obr. 2) je
možné zvýšit únosnost betonu v tlaku až trojnásobně v závislosti na oblasti, do které je možné
zatížení roznést (dle konceptu nového Eurokódu bude možné zvýšit únosnost betonu v tlaku
až sedminásobně). Oblast betonu pod lokálním zatížením musí být dostatečně vyztužena
příčnou výztuží navrženou pro přenos štěpných sil, které v oblasti vznikají. Pro návrh příčné
výztuže v kotevní oblasti se dle Eurokódu využívá metodika náhradní příhradové analogie.
Bez použití potřebné příčné výztuže není možné uvažovat zvýšení únosnosti betonu v tlaku.

Obr. 2 Lokálně zatížená oblast dle EN 1992-1-1
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LOKÁLNĚ ZATÍŽENÉ OBLASTI V CSFM

Obr. 3 Fiktivní vzpěry ve výpočetním modelu
V prezentované metodě CSFM je umožněn návrh a posouzení železobetonových konstrukcí
se zahrnutím vlivu lokálně zatížených oblastí. Protože se jedná o stěnový model a lokálně
zatížená oblast je silně prostorová úloha, tak bylo nutné najít řešení, jak tyto 2 typy úloh spojit.
Při použití funkcionality lokálně zatížených oblastí je nejprve vytvořena přípustná geometrie
roznášecího kužele dle požadavek Eurokódu (Obr. 2), přičemž geometrie tlakového kužele
nesmí přesahovat objemové těleso betonu (Obr. 4). Tato geometrická kolize je řešena plně ve
3D pro zadané parametry kužele.

Obr. 4 Tvorba geometrie roznášecího kužele
Po sestavení tvaru kužele se přistoupí k sestavení modelu lokálně zatížené oblasti. Model
lokálně zatížené oblasti musí splňovat následující vlastnosti:
• lokálnímu zvýšení únosnosti musí dojít pouze ve směru výslednice působícího vnějšího
zatížení
• únosnost pro napětí kolmá na působící zatížení, která jsou význačná například u příčníků,
nesmí být ovlivněna
• roznosem zatížení pomocí tlakového kužele vznikají příčné složky zatížení.

 Ac1 A real  
z 1
 ( ,z ) = 
−
 ·  1 − ·
 A
Ac0  
h  cos 
c0

Obr. 5 Tvorba fiktivních vzpěr ve výpočetním modelu
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Modifikace materiálového modelu se ukázala jako nevhodná, a to především z důvodu
problematického mapování vlastností na síť konečných prvků a případně její ovlivnění.
Daleko vhodnější se ukázal přístup, který je nezávislý na síti. Pro známou geometrii tlakového
kužele jsou vytvořeny absolutně soudržné fiktivní vzpěry (Obr. 3 a Obr. 5). Tyto vzpěry mají
shodné materiálové vlastnosti s betonem použitým v modelu, včetně materiálové křivky. Směr
vzpěr je dán tvarem kužele, tak aby se zatížení na lokálně zatížené oblasti postupně rozneslo
do horní plochy tlakového kužele. Hustota plochy fiktivních vzpěr je v každém místě kužele
proměnná a její funkce je taková, že přidává k betonu fiktivní plochu spolupůsobící ve směru
zatížení. Ke spodní ploše tlakového kužele je přidána fiktivní plocha právě v požadovaném
poměru ploch √(Ac0•Ac1)-Areal (Areal je skutečná plocha podpory uvažována ve 2D
výpočtovém modelu) a směrem k horní ploše tlakového kužele klesá k nule. Tím je docíleno
toho, že napětí v základním materiálu betonu je pro lokální zatížení po celé ploše kužele
konstantní. Únosnost takto lokálně zatížené oblasti je ale zvýšena právě v poměru ploch
tlakového kužele. Je třeba si uvědomit, že se jedná o návrhový model a nemůže popsat přesně
napjatost nad lokálně zatíženou oblastí, jejíž skutečný průběh je mnohem komplikovanější.
Umožňuje nicméně korektní roznos zatížení do celého modelu, přičemž respektuje zvýšenou
únosnost lokálně zatížené oblasti. Navíc do modelu korektně vnáší příčná napětí, které v této
oblasti vznikají.

4

MODEL

Na praktickém příkladu si ukážeme vliv použití lokálně zatížených oblastí v modelu. Pro
ukázku byl zvolen příčník komorového silničního mostu o třech polích s rozpětím
jednotlivých polí 40 x 45 x 40 m. Příčník výšky 3 m, šířky 8,5 m a tloušťky 1,2 m s krátkými
vyloženými konzolami je nepřímo uložen na ložiscích šířky 0,8 m (Obr. 6). Model je zatížen
vlastní tíhou, ostatním stálým zatížením v podobě vrstev vozovky a říms, sekundárními
účinky od podélného předpětí a dopravou v podobě LM1. Následně bylo přidáváno další
liniové zatížení působící na horní povrch modelu tak, aby byl model využit na 100 %.

Obr. 6 Geometrie příčníku
Byly vytvořeny dva výpočetní modely – v prvním modelu byl vliv lokálně zatížených oblastí
zanedbán, ve druhém modelu bylo uvažováno lokální zvýšení únosnosti betonu v
nadpodporové oblasti.
Nejprve byla ložiska namodelována jako klasické podpory rozměru 1,2x0,6 m. Byl zvolen
typ podpor, který roznáší zatížení za povrch betonového prvku rovnoměrně po celé ploše

214

podpory. Bez úvahy zvýšení únosnosti betonu v tlaku dosahujeme v tomto případě v místě
nad ložiskem mez pevnosti betonu v tlaku 30,0 MPa při maximální hodnotě reakce 21 681,0
kN (Obr. 7). Pro kontrolu si provedeme ruční výpočet:
σc =

R z 21 681,0
=
= 30 112,5 kPa = 30,1 MPa
Ap
1,2 · 0,6

Z kontrolního výpočtu vyplývá, že zatížení je na povrch betonového prvku rozneseno
rovnoměrně po ploše podpory a beton je namáhám právě na hodnotu meze pevnosti v tlaku
fcd = 30,0 MPa.

B

Obr. 7 Průběh napětí v betonu a reakce při použití klasických podpor
Ve druhém modelu byla pro podpory aktivována funkcionalita lokálně zatížených oblastí,
která umožnila zvýšení odolnosti betonu v tlaku v oblasti nad ložisky. V prvním kroku se nad
podporami vytvořily roznášecí kužele s geometrií splňující požadavky EN 1992-1-1. Do
modelu byly automaticky vloženy fiktivní betonové vzpěry umožňující roznos zatížení
z podpory do objemu prvku. Plocha vzpěr byla určena automaticky na základě geometrie
kuželu a velikosti vzniklé roznášecí plochy Ac1. Dále byla vložena výztuž zachytávající příčné
tahy v lokálně zatížené oblasti.
Na (Obr. 8) je zobrazen průběh napětí v betonu a reakce s využitím funkcionality lokálně
zatížených oblastí. Můžeme vidět, že reakce v levé podpoře o hodnotě 36 262,6 kN je výrazně
vyšší v porovnání s (Obr. 7), avšak napětí v betonu nad ložiskem je stále na mezi pevnosti
betonu v tlaku fcd = 30,0 MPa. Tento jev je způsoben tím, že nezvyšujeme pevnost na
jednotlivých konečných prvcích betonu, ale adekvátně zvyšujeme účinnou plochu pomocí
vložených fiktivních betonových vzpěr, které jsou nezávislé na síti konečných prvků. Napětí
na vzpěrách není reprezentováno, vzpěry slouží pouze k tomu, aby bylo možné korektně
přenést veškeré zatížení z modelu do podpor.
Pro ověření správnosti výpočetního modelu provedeme kontrolu dle Eurokódu:
Ac0 = 0,6·1,2 = 0,72 m2
Ac1 = 1,8·1,2 = 2,16 m2
FRdu = Ac0 · fcd · √

Ac1
⁄A = 0,72 · 30 000 · √2,16⁄0,72 = 37 412,3 kN
c0

Z ručního výpočtu dle EN 1992-1-1 vyplývá, že maximální únosnost betonu v oblasti nad
podporou je 37 412,3 kN, z čehož lze vidět velmi dobrou shodu s výpočetní metodou
CSFM.
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Obr. 8 Průběh napětí v betonu a reakce s využitím funkcionality lokálně zatížených oblastí
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ZÁVĚR

Lokálně zatížené oblasti jsou častým jevem vyskytujícím se na železobetonových
konstrukcích. Díky metodě CSFM je možné posuzovat oblasti diskontinuit, mezi které se řadí
i nadpodporový příčník mostu. Dodnes však nebylo možné uvažovat vliv zvýšení pevnosti
betonu v tlaku díky trojosé napjatosti vznikající v nadložiskové oblasti. Další vývoj umožnil,
že dnes lze posuzovat oblasti diskontinuit železobetonových konstrukcí s uvažováním zvýšení
odolnosti betonu v tlaku v lokálně zatížených oblastech, například v oblasti nad mostním
ložiskem či pod kotvou předpínací výztuže. Zvýšení odolnosti betonu je prováděno dle platné
metodiky uvedené v EN 1992-1-1, kap. 6.7. Pro známou geometrii tlakového kužele jsou
vytvořeny absolutně soudržné fiktivní vzpěry, které pomáhají roznést zatížení z podpory do
objemu prvku. Tyto vzpěry mají shodné materiálové vlastnosti s betonem použitým v modelu
Je třeba brát v úvahu, že se jedná o návrhový model, nemůže přesně popsat napjatost nad
lokálně zatíženou oblastí, jejíž skutečný průběh je mnohem komplikovanější. Zvolený model
lokálně zatížené oblasti umožňuje korektně roznést zatížení do celého modelu, přičemž
respektuje zvýšenou odolnost betonu v tlaku. Navíc do modelu korektně vnáší příčná napětí,
které v této oblasti vznikají.
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