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Predslov k BD 2018
Od počiatku ľudstva až po súčasnosť je vývoj poznania vo všetkých aspektoch života formovaný
poučením z vlastných alebo cudzích chýb. Bolo by oveľa múdrejšie poučiť sa z chýb druhých....
Nie je to inak ani v oblasti stavebného inžinierstva. Štúdium chýb a porúch stavebných
konštrukcií poskytuje spätnú väzbu a tým aj pokrok v oblasti ich navrhovania, zhotovovania
a údržby. Zvýšený záujem o príčiny porúch nosných konštrukcií bol v posledných dekádach
20. storočia sprevádzaný nárastom počtu konferencií, časopisov a publikácií venovaných analýze
chýb a porúch. Problematika porúch a rekonštrukcií sa dostala aj do študijných programov
inžinierskeho štúdia stavebných fakúlt. Legendárne boli celoštátne československé konferencie
venované patológii stavieb v Prahe a Brne. Pamätné sú aj medzinárodné sympóziá SANACE
v nabitej Rotunde v centre veľtržného areálu v Brne. Miesto konania sympózia sa postupne
menilo; najprv sa presunulo do menšej sály výstaviska, až pred niekoľkými rokmi skončilo
v aule fakulty. V tomto roku sa pretrhla niť 27 rokov trvajúcej tradície sympózia. V decembri
2017 sme v Smoleniciach usporiadali 10. ročník seminára SANÁCIE (koná sa od r. 1997, každé
dva roky), ktorý prežíva najmä vďaka úsiliu akademických pracovníkov zo Slovenska a Čiech.
V poslednom čase bol zaznamenaný veľký počet chýb, porúch (napr. presakujúce „biele vane“)
i náhlych zlyhaní budov aj mostov bez účinku mimoriadnych zaťažení (napr. budovy
v Bratislave, lávka pre peších v Prahe a most v Janove). Tento zoznam samozrejme nie je úplný,
nebol by problém ho výrazne doplniť... Chyby sa často opakujú, ako keby sme boli nepoučiteľní.
Príčiny veľkého počtu porúch vyplývajú z chýb pri projektovaní, zhotovovaní alebo údržbe.
Napriek používaniu spoločných európskych noriem pre navrhovanie, a neustále sa zvyšujúcemu
výkonu výpočtových systémov umožňujúcich zohľadniť materiálovú a geometrickú nelinearitu,
veľké množstvo kombinácií zaťažení a analýzu rôznych okrajových podmienok, sú zdrojom
väčšiny porúch chyby projektantov. Na Slovensku je desaťročia pretrvávajúcim problémom slabá
účasť projektantov na odborných konferenciách a seminároch. Ich argumenty sú všeobecne
známe: nemáme čas, máme veľa práce. OK, boom (náhle oživenie kapitalistickej hospodárskej
činnosti [1]) v stavebníctve je nepopierateľný, ale boli aj krízy a ani vtedy nemali projektanti čas
na odborné stretnutia...
Aj akademická obec má svoje problémy, aby sme sa nevyhovárali iba na prax, veď projektanti sú
naši absolventi. Počty študentov kontinuálne klesajú, body za publikačnú činnosť môžu čiastočne
kompenzovať klesajúci počet študentov. Publikovanie príspevkov a účasť na domácich
a zahraničných odborných konferenciách „sa nevyplácajú“, lebo zisk bodov je pri nich
zanedbateľný. Výhodnejšie je publikovať články v impaktovaných časopisoch (CC, WoS,
Scopus). To však v stavebníctve nie je také jednoduché, ako napríklad v matematike alebo
chémii. Oveľa ľahšie možno body získať, ak sa vzkriesi Stalinovo heslo: „Kvantita je sama osebe
kvalitou“ a vyfabrikuje sa neexistujúca konferencia s desiatkami vlastných príspevkov...
Ak sa výskumnou činnosťou získajú nejaké nové alebo zaujímavé poznatky, tak si ich autori
šetria pre uverejnenie vo vyššie spomínaných impaktovaných časopisoch. Uvediem príklad. V
odbornom časopise bol tohto roku publikovaný článok o perspektívnej technológii - 3D tlači
z cementových mált. Túto zaujímavú informáciu sme chceli poskytnúť aj účastníkom BD 2018.
Autori odmietli prezentáciu s vysvetlením, že výsledky chcú “lepšie“ bodovo zhodnotiť.
Napriek vyššie uvedenému, alebo práve preto, sú organizátori Betonárskych dní optimistickí
a veria, že sa podarí tradíciu stretnutia betonárskych odborníkov zachovať aj v ďalších ročníkoch
a motivovať k spolupráci aj väčší počet projektantov a zhotoviteľov. Binárny digitálny kód
sociálnych sietí nemôže nahradiť osobné stretnutia a odbornú diskusiu.
Bratislava, október 2018

Juraj Bilčík
[1] Slovník cudzích slov. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1979
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SPOMIENKA NA PROFESORA JOZEFA TROKANA
Ľubomír Bolha1
V roku 2019 uplynie sto rokov od narodenia
Prof.Ing.Dr. Jozefa Trokana. Profesor Trokan sa
narodil. 3.júna. 1919 v Trenčianskych Tepliciach.
Otec Anton TROKAN (1897) bol fotografom. Ako
partizán v SNP bol zaistený a odvlečený do
koncentračného tábora v Mauthausene, kde zahynul.
Matka Anna TROKANOVÁ (rod. Krajči, 1896) bola
počas SNP väznená v Trenčíne.
Brat Eduard (1928), tiež fotograf; zahynul spolu
s otcom v koncentračnom tábore Mauthausen.
Profesor Trokan bol dvakrát ženatý. S prvou manželkou
mal tri deti – Juraja (1943), Jána (1947) a Elenu (1954).
Profesor Trokan vychodil ľudovú školu v Trenčianskych Tepliciach a absolvoval reálne
gymnázium v Trenčíne, kde maturoval v roku 1939. V rokoch 1939 - 1945 študoval na
Stavebnej fakulte odbor inžinierskeho staviteľstva (OIS) SVŠT. Medzičasom bol
účastníkom odboja v SNP. V bojoch bol zajatý a väznený v Nemecku. Domov sa vrátil
v máji 1945 s podlomeným zdravím. Po čiastočnom vyliečení a usporiadaní otcovej
fotografickej živnosti sa vrátil k ďalšiemu štúdiu do Bratislavy.
Vo februári 1946 nastúpil ako asistent na Ústav betónového staviteľstva OIS SVŠT, kde už
v čase vojny pracoval ako pomocná sila u profesora Karola Havelku. Ten sa mu stal
prakticky druhým otcom a viedol ho k sústavnej odbornej práci. Okrem odbornej činnosti sa
zapojil aj do politického života na SVŠT. Popri tejto aktivite postupne ukončil inžinierske
štúdium a pod vedením profesora Havelku začal pracovať na svojej dizertačnej práci
zameranej na mosty. Prácu obhájil v júni 1951 a obdržal hodnosť doktor technických vied.
V roku 1952 bol poverený prednášaním železobetónových mostov na vznikajúcej dopravnej
špecializácii pre inžinierske stavby. V roku 1953 bol menovaný docentom.
Budovanie katedry po materiálnej stránke od roku 1953 spočívalo úplne na jeho bedrách,
nakoľko zastával aj funkciu tajomníka. Prednosta profesor Havelka bol totiž plne vyťažený
organizovaním a výstavbou novovznikajúceho Ústavu stavebníctva a architektúry SAV.
Profesor Trokan sa popritom aktívne venoval aj experimentálnej pružnosti a to zvlášť
pretváraniam rovinných modelov podľa aplikácie amerického profesora Beggsa. Začal tiež
so štúdiom optických metód pre analýzu napäťového toku v transparentných modeloch na
princípe interferencie optických mriežok. Touto cestou, ako tajomník katedry, usmerňoval
aj jej laboratórnu vybavenosť. Do značnej miery súviseli spomenuté snahy so stratou
Mechanického skúšobného ústavu fakulty, ktorý s celým vybavením bol administratívne
predisponovaný do rezortu stavebníctva, kde sa stal základom rezortného Výskumného
ústavu inžinierskych stavieb. Týmto zásahom sa výrazne narušila experimentálna výučba
študentov.

1
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To, že dobre vybavené laboratórium hrá v príprave stavebných inžinierov významnú úlohu,
dokazuje aj jeho výstižný a veľavravný citát : “Dominantou inžinierskej práce je nielen
matematika, ale hlavne fyzika, bez ktorej inžinier nezvládne matériu, z ktorej buduje.
Preto je veľmi dôležité, aby stavebný inžinier zvládol na dobrej profesijnej úrovni obe.
Až potom môže tvoriť a navrhovať odvážne konštrukcie, keď vie, ako sa matéria,
z ktorej ich vytvára, bude správať. Je dôležité, aby dobrý inžinier vedel aj
fotografovať, aby mohol dokumentovať svoju tvorivú činnosť. Ja som fotografovanie
dostal do vienka od môjho otca - fotografa. “
Profesor Trokan sa od začiatku svojej činnosti snažil o čo najširšie medzinárodné odborné
kontakty. V tom čase to bolo spojené s určitým rizikom. Aj vďaka osobným kontaktom
profesora Havelku sa stal členom American Concrete Institute, čím získal značný rozhľad
o vtedajšej politickej orientácii štátu nebolo ľahké, dostať na katedru zahraničné odborné
časopisy a knihy v nemčine, angličtine a vo francúzštine.
V roku 1955 začína aktívne pracovať vo VTS, ktorá bola spočiatku založená pri ČSAV
a neskoršie pričlenená k ROH. V rokoch 1956 - 1960 sa stáva členom rady VTS
v Prahe a v rokoch 1957 - 1958 predsedom Slovenského výboru VTS pre stavebníctvo.
Prorektorom SVŠT pre vedu bol menovaný v roku 1958 a o rok neskôr bol poverený
výstavbou školy. Prorektorskú funkciu zastával štyri roky. V tejto funkcii realizoval
výstavbu Strojníckej fakulty SVŠT, pripravil a organizoval výstavbu internátu profesora
Juraja Hronca pre 2 000 študentov. Súčasne investične a projekčne pripravoval výstavbu
Stavebnej fakulty SVŠT. Usiloval tiež o výstavbu športovísk - telocviční, bazénov
a tenisových dvorcov.
V roku 1960 bol menovaný členom štátneho výboru pre vysoké školy ČSSR
a v roku 1962 sa stal jeho podpredsedom.
Profesorom SVŠT pre železobetónové a predpäté mosty, ktoré boli predmetom jeho
srdečného záujmu, bol menovaný prezidentom republiky v roku 1962. V tom istom roku sa
stal aj dekanom Stavebnej fakulty SVŠT. Túto funkciu zastával síce iba jeden rok, ale plne
ju využil na prípravu výstavby Stavebnej fakulty. V roku 1963 nastúpil do funkcie rektora
SVŠT a v roku 1966 bol do nej zvolený tajným hlasovaním.
Počas vykonávania funkcie rektora začal v roku 1964 s výstavbou Stavebnej
fakulty SVŠT a ťažkého laboratória pre železobetón v Trnávke. Tiež pripravil projekčne
dostavbu Chemickej fakulty SVŠT. V spolupráci s profesorom Svetlíkom sa podieľal na
štúdii pre budúcu výstavbu Elektrotechnickej fakulty v Mlynskej doline.
Po januári 1968 sa stáva ministrom stavebníctva ČSSR. V krátkom čase jeho ministrovania
bol schválený zákon o diaľnicach. Funkciu ministra zastával iba do 31. 12. 1968, pretože
upadol do politickej nemilosti, keď v auguste 1968 bol v New Yorku a spolu s ministrom
zahraničia Jiřím Hájkom vystúpil v Bezpečnostnej rade OSN vo veci invázie vojsk
Varšavskej zmluvy do ČSSR.
Z Prahy sa vrátil na školu a na katedru. Keď v septembri 1969 skončil vo funkcii rektora,
prednášal ešte nejaký čas mosty. V rámci normalizácie bol vylúčený zo strany, pozbavený
vedenia katedry a dostal zákaz prednášať, aby neovplyvňoval študentov.
S prihliadnutím na jeho minulú prácu pre školu mu bolo umožnené venovať sa výskumu
mostov so zameraním na ich teóriu a konštrukciu. V súvislosti s diaľničnými mostani sa
venoval predovšetkým problematike dlhých mostov – spôsobu ich uloženia na spodnú
stavbu prostredníctvom ložísk, v ktorých boli použité nové materiály (elastomery, teflon
a pod.). Viaceré vzorky pre slovenských výrobcov aj úspešne odskúšal v laboratóriu ŽBK
v Trnávke. Sám vyvinul oceľou vystužené elastomemé ložiská v rámci spolupráce
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s Dopravnými stavbami Olomouc a GUMOKOVOM Hradec Králové pre zaťaženia
približne 2,0 MN na jedno ložisko a pre veľké mosty kalotové ložiská, pracujúce na princípe
klzu do 20,0 MN na jedno ložisko. Okrem toho navrhol pre ZVL Dolný Kubín malé ložiská
s veľkými posunmi pre potrubné rozvody tepla v tepelných a atómových elektrárňach, ktoré
umožňujú použiť teleskopické kompenzátory.
Treba tiež spomenúť, že v rámci svojich medzinárodných kontaktov založil v roku 1970
časopis European Civil Engineering, do ktorého vedeckej rady zainteresoval celý rad
európskych prominentných inžinierov. Žiaľ časopis vďaka normalizácii existoval len necelý
rok.
Profesor Trokan vždy SVŠT považoval za významnú vzdelávaciu národnú
a kultúrnu ustanovizeň, ktorá bude potrebná stále, bez ohľadu na práve etablovaný politický
režim. Svojmu životnému krédu, dostať a posunúť našu almamater do povedomia širokej
domácej i zahraničnej odbornej verejnosti, zostal vždy verný. Treba priznať, že v čase
vtedajších mocenských politických špičiek, ktoré neboli vždy súhlasne a pozitívne naladené
na problémy potrieb vysokej školy, to nebolo také jednoduché. Preto považujeme dnes za
potrebné tieto skutočnosti výraznejšie zdôrazniť. Chápanie problémov budovania SVŠT
v 60. až 70. rokoch minulého storočia súčasnej mladej generácii, vyprofilovanej po roku
1990, sa zdá niekedy ako všeobecná samozrejmosť, čo nebolo vždy tak.
Za všetko, čo profesor Trokan pre Stavebnú fakultu a pre celú SVŠT počas svojho
pôsobenia urobil, mu patrí veľká vďaka. S úctou si na neho spomíname pri príležitosti práve
sa konajúcich Betonárskych dní 2018 a jeho budúcoročného okrúhleho jubilea, kedy uplynie
práve 100 rokov od jeho narodenia.
Profesor Trokan zomrel 28.5.2002 vo veku nedožitých 83 rokov.
FOTOGRAFIE :

Profesor Trokan ako sme ho poznali, zanietený fotograf a vo funkcii rektora SVŠT
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Ing.Lamprecht

Prof.Ballo
p.Rákóczy

p.Muškát

Na Tolstého ulici, kde sídlil odbor IK

Vo funkcii ministra stavebníctva s Dubčekom

13

Strojnícka fakulta SVŠT

Internát Juraja Hronca

Laboratórium ŽBK Trnávka

Chemická fakulta SVŠT

Stavebná fakulta SVŠT

Elektrotechnická fakulta SVŠT

Literatúra :
[1]
[2]
[3]

Životopis profesora Trokana, archív Rektorátu STU,
Prof.Dr.Ing. Jozef Trokan – 80 ročný, Stavebný obzor Slovenský 2/98,
Osemdesiatka Prof.Dr.Ing. Jozefa Trokana, Inženýrské stavby č. 3/1999

14

HLAVNÉ REFERÁTY

Odborní garanti a recenzenti sekcie:
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
prof. Ing. Jaroslav Halvoník, Ph.D.

Partner sekcie:
Regionálne združenie SKSI Bratislava

15

16

OBYTNÝ SÚBOR SKY PARK RESIDENCE
Daniel Kóňa1– Ján Hanzel2– Monika Klimová3
ABSTRAKT
Príspevok popisuje nosnú konštrukciu bytových domov Sky Park Residence v Bratislave.
Jedná sa o tri obytné veže s 2 podzemnými a 31 nadzemnými podlažiami a celkovou výškou
vyše 100 metrov. Pri spracovaní projektu bola použitá technológia informačného modelu
budovy (BIM).

1

ÚVOD

Bytové domy Sky Park Residence tvoria prvú fázu projektu viacúčelového komplexu
Sky Park, ktorý sa rozprestiera na území bývalej priemyselnej zóny v tesnej blízkosti centra
Bratislavy. Jedná sa o tri identické rezidenčné veže, ktoré zahrňujú viac ako 700 bytov,
1100 nových parkovacích miest v podzemných podlažiach a 2000 m2 plôch určených
pre občiansku vybavenosť. Okolo veží a pavilónov občianskej vybavenosti sa na celej
ploche podzemných podlaží navrhuje nový mestský park. Základné údaje o stavbe:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Investor:
Autor architektonického návrhu:
Generálny projektant:
Projektant statiky:
Projektant hĺbkových základov:
Audítor statiky:
Dodávateľ hĺbkových základov:
Dodávateľ ŽB skeletu II. a III. veže:
Dodávateľ ŽB skeletu I. veže:
Celkový objem betónu ŽB skeletu:
Celková hmotnosť výstuže:
Začiatok výstavby:
Kolaudácia:

Penta Real Estate s.r.o.
Zaha Hadid Architects
GFI a.s., Bratislava
PRODIS plus s.r.o., Bratislava
SPAI s.r.o., Bratislava
KONSTRUKT PLUS s.r.o., Bratislava
BAUER SPEZIALTIEFBAU Gesellschaft m.b.H.
VHS – PS s.r.o., Bratislava
PSJ Concrete a.s., Praha
69 973 m3
10 163 t
Január 2017
4. kvartál roku 2019 až 2.kvartál roku 2020

Obr.1 Vizualizácia projektu Sky Park. (zdroj: Penta Real Estate s.r.o.)
1
2
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2

SPODNÁ STAVBA

Podzemná časť obytného súboru pozostávajúca z dvoch podzemných podlaží je rozdelená
na tri dilatačné celky tvoriace podnože jednotlivých veží. Ich celkové pôdorysné rozmery sú
znázornené na obr. 2. Samotné veže nie sú po obvode dilatované od podzemnej časti, preto
pri návrhu založenia bola rozhodujúca požiadavka na obmedzenie nerovnomerného sadania
medzi vežami a okolitou podnožou. Veže sú založené na kombinovanom dosko-pilótovom
základe, ktorý tvorí základová doska hrúbky 1700 mm spolupôsobiaca s vŕtanými pilótami
priemeru 900 mm a dĺžky 21,5 až 23,0 m vyhotovenými technológiou CFA. Základová
doska pod výškovou časťou má osemuholníkový pôdorys kopírujúci eliptický obrys veží
s nábehmi po obvode pre plynulé napojenie na dosku hrúbky 550 až 850 mm pod podnožou
(podzemnými garážami), ktorá už je založená plošne v únosnej vrstve kvartérnych štrkov.
Pri návrhu založenia bolo nutné brať do úvahy interakciu stavby s projektom TEN-T,
ktorého navrhovaná trasa podzemného železničného tunela sa nachádza v hĺbke 23 až 27 m
pod úrovňou základovej škáry. Dve podlažia podzemnej garáže nevyvodzujú výrazne vyššie
kontaktné napätie v úrovni základovej škáry ako je pôvodná geostatická napätosť bez
povrchovej zástavby, preto pre ich založenie neboli nutné žiadne dodatočné opatrenia
s ohľadom na TEN-T. V prípade výškových častí (I. a II. veže) však bolo potrebné
zaťaženia v blízkosti tunelovej trasy preniesť až pod úroveň plánovanej bázy tunela
pomocou predĺžených pilót dĺžky 29,0 až 35,0 m.

Obr.2 Pôdorys podzemných podlaží.
Nosnú konštrukciu podzemných podlaží tvorí monolitický železobetónový skelet
so základným modulovým rastrom 7,5 x 8,0 m. Stĺpy podzemných garáží majú jednotný
obdĺžnikový prierez 300x800 resp. 300x1000 mm mimo veží, a 900x900 až 1000x1000 mm
pod vežami. Obvodové steny a vnútorné steny mimo veží sú hrúbky 250 mm, steny jadra
pod vežami 200 až 300 mm. Steny okolo jadier veží sú výrazne namáhané nerovnomerným
sadaním medzi stredom jadra a krajnými stĺpmi veží, navyše sú výrazne oslabené prierazmi
pre technologické rozvody, preto ich hrúbka dosahuje 350 až 500 mm.
Bezprievlaková stropná doska nad 2. podzemným podlažím má hrúbku 220 mm a je
doplnená hlavicami celkovej hrúbky 300 až 350 mm okolo stĺpov a na koncoch stien.
Pri návrhu výstuže stropnej dosky bola zohľadnená požiadavka na limitnú šírku trhlín 0,3
mm vrátane objemových účinkov ako aj požadovaná požiarna odolnosť R180.
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Bezprievlaková stropná doska nad 1.pp má hrúbku 400 mm s hlavicami celkovej hrúbky
500 až 750 mm okolo stĺpov. Je zaťažená vrstvami zemného substrátu hrúbky 1,0 až 3,0 m,
preto v miestach najväčšieho namáhania na pretlačenie boli navrhnuté dvojstupňové hlavice
rozšírením prierezu stĺpov po obvode o 100 mm na výške 200 mm. Pre elimináciu veľkých
hrúbok substrátu bol v mieste svahovitého terénu parku navrhnutý kaskádovitý tvar stropnej
dosky zo sústavy vysokých stenových nosníkov.
Maximálna hladina podzemnej vody pre riešené územie bola stanovená na kóte
134,50 m n. m., čo znamená maximálnu výšku vodného stĺpca približne 1,5 m nad úrovňou
podlahy 2.podzemného podlažia. Hydroizoláciu spodnej stavby tvorí štrukturálna
membrána. V prípade základovej dosky sa jedná o fóliu HDPE opatrenú špeciálnou
povrchovou úpravou, ktorá po chemickej reakcii 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. Obvodové steny sú dodatočne izolované HDPE fóliou so špeciálnym
adhéznym povrchom lepenou za studena.

3

OBYTNÉ VEŽE

Obytné veže majú 31 nadzemných podlaží (ďalej len NP) pri celkovej výške 103,80 m. Prvé
dve podlažia sú určené pre občiansku vybavenosť, obchodné a administratívne priestory, 3.
až 30. NP pre byty a posledné 31. NP pre technologické zariadenia. Budovy majú úplne
identický eliptický pôdorys, ktorý sa od prízemia po polovicu výšky postupne rozširuje
v priečnom aj pozdĺžnom smere celkovo o 200 až 500 mm, a následne od polovice výšky po
strechu postupne zužuje. Rozdiely pôdorysných rozmerov medzi najväčším 14. až 18.NP
a najmenším 30.NP sú 2,0 až 2,3 m. Strecha budovy je ukončená oceľovou konštrukciou
eliptického kupolovitého tvaru, ktorá tvorí kostru hornej časti exoskeletu fasády.
Nosnú konštrukciu objektu tvorí monolitický železobetónový stenový systém s mohutným
jadrom v strede pôdorysu, na ktoré sa napájajú priečne železobetónové medzibytové steny.
Na 1. a 2.NP (v parteri) sú priečne steny vyšších podlaží podopierané stĺpmi kruhového
prierezu priemeru 900 mm, pre ktoré bola navrhnutá trieda betónu C70/85 na základe
požiadavky EC-8 pre normalizovanú osovú silu seizmicky prvotných stĺpov. Stredové
stužujúce jadro prechádza súvisle od základov až po najvyššie podlažie. Jadro pozostáva
zo stien hrúbky 200 až 300 mm v závislosti od miery namáhania. Priečne nosné steny
hrúbky 220 až 250 mm na 3. až 30. NP tvoria zároveň medzibytové deliace steny. Ich
minimálna hrúbka 220 mm je daná požiadavkami na zabezpečenie minimálnej vzduchovej
nepriezvučnosti. Hrúbky a pevnostné triedy betónu stien jadra sú po výške odstupňované,
t. j. hrúbka stien ako aj pevnostná trieda betónu stien sa po výške postupne znižuje. Na 3.NP
je hrúbka medzibytových stien lokálne zväčšená na 500 mm kvôli spoľahlivému prenosu
zaťaženia na stĺpy v parteri. Obvodové steny sa navrhujú železobetónové hrúbky 200 až 250
mm a spolu s parapetmi okien vytvárajú sústavu kotvenú na konce priečnych
medzibytových stien. Na 28. až 30.NP na okrajoch eliptického pôdorysu sa navrhuje šikmý
železobetónový stĺp kruhového prierezu priemeru 250 až 300 mm, ktorý podopiera
balkónovú dosku.
Stropná doska nad 1.NP je bezprievlaková monolitická železobetónová hrúbky 200 mm
s hlavicami celkovej hrúbky 300 až 350 mm okolo stĺpov. Vzhľadom na veľké tlakové
namáhanie v miestach stĺpov bolo potrebné stĺpové oblasti stropných dosiek min. v rozsahu
prierezu stĺpa realizovať z betónu pevnostnej triedy C45/55. Stropná doska nad 2.NP je
pod obvodovými stenami medzi osami 2-4 a 6-9 zosilnená pásovými nosníkmi hrúbky 390
mm, ktoré redukujú namáhanie stropných dosiek vyšších podlaží v miestach napojenia
lodžií.
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Obr.3 Schémy tvarov podlaží obytnej veže.
Stropné dosky 2. až 31.NP sú obojsmerne nosné monolitické železobetónové hrúbky
190 mm pre typické podlažia (nad 4. až 26.NP) a 250 až 300 mm pre stropné dosky nad 2.,
3., 27. až 31.NP. Stropné dosky lodžií na typických podlažiach (nad 4. až 26.NP) sú hrúbky
160 mm, a na zvyšných podlažiach hrúbky 200 mm. Všetky lodžie a balkóny majú
železobetónovú parapetnú stienku hrúbky 150 mm. Dosky balkónov a lodžií sú na stropné
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dosky napojené pomocou izolačných prvkov na prerušenie tepelných mostov hrúbky 120
mm. Pri ich návrhu sa uvažuje iba so šmykovým namáhaním, t. j. sú zavesené na okolité
steny a stropnú dosku a neprenášajú ohybové momenty, iba šmykovú silu. Pre balkóny nad
28. až 30.NP sa tieto prvky navrhujú aj na prenos vodorovných síl, ktoré vznikajú najmä
vplyvom napojenia balkónov na šikmé stĺpy.
V miestach prierazov pre bytové inštalačné šachty je použitý protipožiarny výplňový
materiál z ľahčeného betónu, ktorý bol ukladaný vo forme blokov na debnenie a zalievaný
do stropnej dosky. Výplňový materiál uľahčuje vŕtanie otvorov pre zvislé rozvody vedené
v inštalačných šachtách.
Schodiská obytnej veže sú doskové železobetónové s prefabrikovanými schodiskovými
ramenami s hrúbkou dosky 150 až 200 mm, monolitickými podestami hrúbky 200 mm
a medzipodestami hrúbky 230 mm. Prefabrikované schodiskové ramená sú ukladané
na krátke konzoly podest a medzipodest s jednotnou výškou 110 mm a jednotným
vyložením 130 mm. V mieste ich uloženia sa navrhujú zvukovoizolačné prvky pre
zabránenie šírenia kročajového hluku. Medzipodesty sú na okolité steny napojené pomocou
oceľových šmykových tŕňov vložených do pružných puzdier zabudovaných do stien
v priebehu betonáže, a sú odseparované od priľahlých stien pomocou zvukovoizolačných
dosiek.

4

VYUŽITIE BIM PRI PROJEKTOVANÍ

Obr.4 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
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medzi nosnou a nenosnou časťou. V časti projektu statiky sa cez nastavenia (views
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, čo však so sebou
prináša aj riziko pre procesy hlavne pri chybách a omyloch, pretože aj tie sa okamžite
prenášajú do spoločného modelu. Riziko bolo potrebné eliminovať vhodným nastavením
správnych komunikačných procesov, ktoré museli byť rovnako rýchle ako zmeny. Použitím
BIM sa výrazne zvýšila efektivita a rýchlosť obojstrannej výmeny dát a ich posudzovania.

5

TECHNOLÓGIA VÝSTAVBY

Pri realizácii železobetónového skeletu obytných veží II. a III. bol prvýkrát na Slovensku
použitý ochranný veterný štít Doka Xclimb 60, a to od 5. nadzemného podlažia. Funkciou
štítu je zvýšenie bezpečnosti práce vo výškach a ochrana pracovníkov proti vetru. Jedná sa
o hydraulicky šplhajúci systém, ktorý je kontinuálne vedený a posúvaný po výške objektu.
Konštrukcia veterného štítu je kotvená na železobetónový skelet budovy pomocou 44
oceľových konzol na dvoch podlažiach naraz. Tieto konzoly sú kotvené do stropných dosiek
zhora po celom obvode podlažia, čo si vyžadovalo vytvorenie 40 otvorov so šírkou 360 mm
a výškou 200 mm v obvodových stenách a parapetných nosníkoch na 5. až 25.np.
V miestach dvoch nárožných lodžií bolo potrebné použitie šikmých vzpier, čo si vyžadovalo
vytvorenie 2 otvorov s rozmermi 740 x 650 mm v stenách 5. až 25.np. Počas štádia
výstavby vyvodzujú kotevné konzoly veterného štítu na okraje stropných dosiek zvislé
a vodorovné sily. Otvory v parapetných nosníkoch po obvode podlaží sa po vysunutí
veterného štítu zalievajú betónom.
Pre betonáž obytných veží bola nasadená betonárska veža s výložníkom pre obsiahnutie
celého pôdorysu. Je osadená do montážneho otvoru v stropných doskách. Žeriavové veže sú
kotvené v 3 až 5 úrovniach do čiel stropných dosiek.

Obr.5 Výstavba obytných veží použitím veterného štítu. (zdroj: Penta Real Estate s.r.o.)
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NÁRODNÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN – KONCEPCIA
NOSNÉHO SYSTÉMU A OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA
PRESTREŠENIA TRIBÚN
Jaroslav Repa1
ABSTRAKT
Stavba národného futbalového štadióna je najväčšou a najvýznamnejšou investíciou v rámci
modernizácie futbalových štadiónov na Slovensku. Štadión je postavený v lokalite bývalého
štadióna (legendárneho Tehelného poľa), čím zachová kontinuitu prostredia. Projekt je
autorským dielom Ing.arch. Kallaya. Štadión s kapacitou 22 500 divákov spĺňa najvyššie
kritériá štandardov UEFA pre kategóriu 4. K dispozícii sú viacposchodové VIP zóny SKYboxy a kongresové sály. V podzemí štadióna je k dispozícii viac ako 1000 parkovacích miest.
Výstavbu štadióna realizovala firma Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Náklady na stavebné práce by nemali presiahnuť sumu 49.8 mil. Eur bez DPH. Celkové
náklady po dokončení diela by nemali presiahnuť sumu 75,2 mil. Eur bez DPH. Súčasťou
celého projektu boli aj komerčné časti - administratívna budova a obytný komplex budov
“Tehelné pole“. Tieto budovy realizovala rovnako firma Strabag Pozemné a inžinierske
staviteľstv, s.r.o. Stavba by mala byť dokončená do konca roku 2018. Z hľadiska
projektového riešenia nosných konštrukcií boli použité na stavbe najmodernejšie
konštrukčné systémy, či už v oblasti monolitických železobetónových a prefabrikovaných
konštrukcií, alebo riešenie spriahnutých stropných dosiek použitím prvkov COFRA 220.
Ďalšou výzvou bol návrh nosnej oceľovej konštrukcie prestrešenia tribún. Tu treba
poznamenať, že v tomto prípade sa jedná o najväčšiu membránovú konštrukciu na
Slovensku. Zo statického hľadiska sa jedná o komplikované pôsobenie zaťažení, hlavne
v montážnom stave. Najzložitejšou fázou v tejto problematike bolo odladenie konštrukcií
z hľadiska II. MS. Firma Stavokov Projekt s.r.o. zabezpečovala na realizačnom projekte
statickú časť pre celý štadión a aj pre oba komerčné objekty. Práce na realizačnom projekte
sa začali na jeseň v roku 2016. V súčasnosti sú projekčné práce ukončené, avšak na projekte
pokračujeme v rámci autorského statického dozoru.

Obr. 1 Vizualizácia – Národný futbalový štadión a komplex komerčných budov;
Autor: Ing. arch. Karol Kállay
1

Ing. PhD., STAVOKOV PROJEKT s.r.o., Brnianska 10, 911 05 Trenčín, tel.: 032 64 027 34,
e-mail: repa@stavokovprojekt.sk
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1

ÚVOD

Vzhľadom na rozsiahly projekt prioritne oboznámime čitateľov s objektom SO 003 –
Štadión. V prvom rade treba zdôrazniť, že oproti projektu pre stavebné povolenie došlo
v realizačnom projekte k niektorým výrazným zmenám. Tieto boli ovplyvnené jednak
požiadavkami kladenými na konečný termín výstavby a aj niektorými zmenami
dispozičného riešenia objektu vzhľadom na nové smernice UEFA a FIFA. Zásadné zmeny
sa udiali hlavne v nosných konštrukciách tribún. Tu došlo ku kompletnému
preprojektovaniu monolitických tribún na prefabrikované, a to hlavne z dôvodu požiadaviek
na povrchovú úpravu, ale aj z dôvodu skrátenia termínu výstavby, a to aj napriek zvýšeným
nákladom na výrobu a montáž.
Ďalším dôležitým rozhodnutím v prípade riešenia vodorovných betónových konštrukcií bolo
riešenie spriahnutých stropných dosiek použitím prvkov COFRA 220. Toto riešenie
prinieslo efekt hlavne v prípade skrátenia časového harmonogramu. Aj napriek náročnosti
riešenia stropov, hlavne v miestach s nepravidelným pôdorysom, môžeme hodnotiť toto
rozhodnutie ako správne aj z hľadiska pohľadovosti.
Ďalšou výzvou bol pre nás návrh nosnej oceľovej konštrukcie prestrešenia tribún. Tu treba
poznamenať, že v tomto prípade sa jednalo o najväčšiu membránovú konštrukciu na
Slovensku. Zo statického hľadiska sa jednalo o komplikované pôsobenie zaťažení, hlavne
v montážnom štádiu. Najzložitejšou fázou v tejto problematike bolo odladenie konštrukcií
z hľadiska II. MS. V priebehu návrhu oceľovej konštrukcie bol 3D model neustále
konfrontovaný s dodávateľom membrány – firmou Graboplan. Výsledkom spolupráce bol
nakoniec bezproblémový a bezkolízny priebeh montáže a spokojnosť architektov s ich
predstavami.

2

OBJEKTOVÁ SKLADBA

Samotné členenie stavby na jednotlivé objekty korešponduje s pôvodným rozdelením
projektu pre stavebné povolenie :
- SO 002 NFŠ Suterén - základové konštrukcie 1.PP
- SO 003 NFŠ Štadión - rozdelený na dilatačné úseky A až N
- SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu - administratívna budova, dilatačný
úsek Z
- SO 005 NFŠ Nákupná pasáž – maloobchodné zariadenia viažuce sa na funkciu,
služobné byty a malé ubytovacie zariadenia cestovného ruchu (časť maloobchodné
zariadenia) - rozptylové plochy za štadiónom (plató) dilatačné úseky O až T a bytový
dom, dilatačné úseky U až Y.
Každý objekt bol následne rozdelený na dilatačné úseky. Toto rozdelenie bolo veľmi
dôležite jednak z hľadiska samotného projektu, ale aj z hľadiska samotnej výstavby. Na
stavbe súčasne pracovalo niekoľko poddodávateľských firiem. Aby sa predišlo
nezrovnalostiam v koordinácii počas realizácie boli aj projekty nosných konštrukcií
objektov realizované po dilatačných úsekoch.
Zložitosť projektu bola umocnená tým, že sa s výstavbou všetkých objektov prakticky
začalo v rovnakom čase. To znamenalo nasadenie enormného úsilia a hlavne zabezpečenia
dostatočných profesionálnych kapacít v oblasti statiky betónových a oceľových konštrukcií.
Súčasne bolo potrebné z našej strany po dobu celej výstavby zabezpečiť kvalifikovaný
a skúsený tím pracovníkov v rámci statického autorského dozoru.
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Obr. 2 Pohľad na stav z augusta 2018
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Obr. 3 Rozdelenie stavby na dilatačné úseky
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3

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

Základové konštrukcie pozostávajú z hlavíc pilót, základových pásov, priehlbní
výťahových šácht a základovej dosky. Hlavice pilót zabezpečujú prenos účinkov stĺpov do
pilót. Sú navrhnuté pre jednotlivé pilóty s pôdorysným rozmerom 1,2 x 1,2 m, alebo pre
dvojicu pilót s rozmerom 3,4 x 1,08 m. Základové pásy sú pod vnútornými stenami a pod
obvodovými stenami, v prípade podopretia pilótami pôsobia ako základové trámy.
Základové dosky objektu boli navrhované 200 mm. Pod základové konštrukcie bol
navrhnutý podkladný betón hrúbky minimálne 50 mm.
Základové dosky výškových budov boli navrhnuté hrúbky 1,0 a 2,4 m pre objekt SO.04
a 1,0 a 2,0 m pre objekt SO.05. Tieto dosky zabezpečujú prenos zaťaženia z hornej stavby
na lamely MIP. Statickým výpočtom bolo preukázané, že v styku medzi lamelami
a základovou doskou nedochádza k ťahovým účinkom, takže nie je potrebné vystuženie
podperných prvkov, ktoré budú namáhané len prostým tlakom. Hydroizolačná funkcia je
zabezpečená samotnou železobetónovou konštrukciou. Toto bude zabezpečené
certifikovaným systémom kryštalickej izolácie formou prímesi do betónovej zmesi.

4

NOSNÉ KONŠTRUKCIE HORNEJ STAVBY - MONOLITICKÉ

4.1

Zvislé nosné konštrukcie

Zvislé nosné konštrukcie tvoria železobetónové monolitické stĺpy v kombinácii
so železobetónovými stenami. Osový raster je prispôsobený dispozícii objektu. Základná
osová vzdialenosť stĺpov je 8150 mm a 7500 mm.
Rozmery stĺpov boli prispôsobené polohe stĺpov v priečnych rámoch a účinkom zaťaženia,
ktoré prenášajú. Hlavné stĺpy majú rozmer 600/1000 mm a boli na ne ukladané horné
tribúnové nosníky a oceľová konštrukcia prestrešenia. Menej zaťažené stĺpy majú rozmer
600/800 mm , 600/600 mm a 500/500 mm, stĺpy na dilatáciu majú šírku 500 mm.
Stužujúcu funkciu zabezpečujú stužujúce jadrá a samostatné stužujúce steny. Tieto boli
navrhnuté hrúbky 200 mm a 250 mm. Suterénne obvodové steny sú betónované po úsekoch
max. 12 m s prestávkou min. 7 dní na prebehnutie prvotného zmrašťovanía, prípadne
s vynechaním zmrašťovacieho pásu š.1 m s prerušenou a prestykovanou vodorovnou
výstužou.

4.2

Vodorovné nosné konštrukcie

Vodorovné konštrukcie objektu tvoria železobetónové monolitické prievlaky a stropné
dosky. Stropné konštrukcie boli navrhnuté ako spriahnuté plechobetónové dosky z plechu
Cofraplus220 s nadbetonávkou 80 mm celkovej hrúbky stropnej konštrukcie 300 mm
a s nadbetonávkou 120 mm celkovej hrúbky stropnej konštrukcie 340 mm. Vystuženie bolo
prútovou výstužou vkladanou do rebier, zváranými sieťami celoplošne a prídavnou
prútovou výstužou nad podperami.
V miestach, kde nebolo možné vytvoriť jednosmerne nosnú plechobetónovú dosku je
stropná konštrukcia tvorená monolitickými železobetónovými doskami hrúbky 200
a 250 mm.
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4.3

Použité materiály

Všetky monolitické konštrukcie nadzemných podlaží boli navrhované železobetónové
spracované v debnení vibrovaním. Uvažovaná trieda betónu pre suterénne konštrukcie bol
betón STN-EN 206-1-C30/37-XC3,XD1(SK)-CI 0,4-Dmax16-S3. Uvažovaná trieda betónu
pre exteriérové konštrukcie bol betón STN-EN 206-1-C30/37-XC3,XF1(SK)-CI 0,4Dmax16-S3. Uvažovaná trieda betónu pre ostatné bežné interiérové konštrukcie bol betón
STN-EN 206-1-C30/37-XC1(SK)-CI 0,4-Dmax16-S3. Betonárska oceľ bola navrhovaná
značky B 500B, zvárané siete B 500A.

5

NOSNÉ KONŠTRUKCIE HORNEJ STAVBY - PREFABRIKOVANÉ

5.1

Tribúnové nosníky

Nosné prvky dolného a horného hľadiska boli navrhnuté ako prefabrikované. Boli ukladané
na nosné monolitické rámové konštrukcie v hlavách stĺpov, resp. na konzoly na stĺpoch.
Šírka tribúnových nosníkov je 500 mm a statická výška 900 mm. Osádzali sa
prostredníctvom koncových ozubov s otvormi tvorenými HWR ø 80 mm na elastomerové
ložiská hr. 10 mm s predpísanou únosnosťou - na trny konzol stĺpov. Otvory, resp. HWR
boli zalievané betónom min. C30/37 jemnejšej frakcie, alebo Emcekretom.

5.2

Tribúnové lavice a schodiská

Na tribúnové nosníky boli montované tribúnové lavice. Svetlá šírka je 800 mm a výška
stupňa 360 mm pre dolné tribúny po úroveň +6,00 a 550 mm pre horné tribúny nad úrovňou
+6,00. Na krajoch a pri schodiskách sa nachádzajú atypické prvky vyplývajúce
z technického riešenia. Základným tvarovým typom hľadiska je obrátené a dvakrát
zalomené-L tzv. „dvojhlavica“ z dôvodu max. obmedzenia vzájomných horizontálnych
stykov. Tam, kde zo skladobných a konštrukčných dôvodov nebolo možné tento princíp
zachovať je prierez jednoduché otočené – L. Prístup na jednotlivé podlažia a ich prepojenie
bol zabezpečený prefabrikovanými schodiskami rôznych rozmerov osadených do
monolitických jadier.

Obr. 4 Priečny rez severnou tribúnou
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Obr. 5 Priečny rez východnou resp. južnou tribúnou

Obr. 6 Priečny rez západnou tribúnou
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BUDOVA VARSO TOWER
Marcin Chruslinski1– Peter Rozložník2
ABSTRAKT
Objektová skladba a etapy projektu Varso na Chmielnej ulici vo Varšave. Popis
podzemných a nadzemných častí nosnej konštrukcie veže, zakladanie, zabezpečenie a
tesnenie stavebnej jamy, realizácia a postup výstavby. Predpoklady návrhu a dimenzovania
železobetónových konštrukcií, dodatočne predpätých stropných dosiek a oceľovej
konštrukcie stožiara z hľadiska prenosu zvislých a horizontálnych síl, požiarnej odolnosti a
postupu výstavby.

1

ÚVOD

Budova Varso Tower tvorí najvyššiu etapu z celkovo troch budov na Chmielnej ulici v
obchodnom a kultúrnom centre Varšavy, len pár krokov od Paláca vedy a kultúry na
rozhraní mestských častí Śródomieśce, Wola a Ochota. Výška samotnej budovy dosahuje
230m nad terénom, zvyšok tvorí oceľový stožiar s výškou 80m a po svojom dokončení bude
s celkovou výškou 310m najvyššou budovou v strednej Európe. Celkovo má budova 53
nadzemný a 4 suterénne podlažia priamo napojené na podzemné nástupišťa hlavného
vlakového terminálu Warszawa Centralna, s ktorým taktiež zdieľa spoločnú podzemnú
stenu. Veža bude slúžiť prevažne ako kancelárska budova so službami a dvoma
vyhliadkovými terasami, stožiar bude plniť telekomunikačnú funkciu. Koncepčný dizajn
mala na starosti londýnska pobočka svetoznámej architektonickej kancelárie
Foster+Partners, lokálny architektonicko-stavebnú časť zastrešovala firma Epstein a
technickú časť statiky a TZB mal na starosti ateliér Buro Happold.

Obr. 1 – Pôdorys projektu Varso na úrovni parteru na rohu ulíc Chmielna a Jana Pawla II [1]
1

2

Ing. arch., HB Reavis Poland Sp.z o.o., Postepu 14, 02-676 Varšava, tel.: 0048 22 203 44 20, e-mail:
marcin.chruslinski@hbreavis.com
Ing., PhD., HB Reavis Group s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, tel.: 02 58 30 30 30, e-mail:
peter.rozloznik@hbreavis.com

29

2

VÝVOJ PROJEKTU

Dokonalé zladenie architektonických a inžinierskych priorít bolo pri tomto projekte
vzhľadom na malé rozmery pozemku a limity vyplývajúce z okolitej zástavby a dopravnej
infraštruktúry bezpochyby základným predpokladom k jeho úspešnému a funkčnému
dizajnu. Návrh mestských dominánt, zvlášť ak ide o najvyššiu budovu v regióne, si
vyžaduje veľmi citlivý prístup nielen z pohľadu samotnej konštrukcie, ale aj jej
komplexného urbanistického začlenenia do panorámy mesta. V tomto smere preto znie až
neuveriteľne fakt, že konečná výška objektu nebola, ako to väčšinou býva, výsledkom tlaku
investora, ale samotnou požiadavkou zástupcov mesta Varšava, ktorých predstavy o
výškovom členení tohto mestského územia dokonca prevyšovali pôvodné ambície. Nie je
preto náhoda, že počet budov nad 150m je dnes vo Varšave už dvojciferný.

2.1

Koncept hmoty

Základná úvaha o tvare a proporcii budovy, tzv. „hmotovka“ (po anglicky massing),
vychádzala z okrajových podmienok daných malým rozmerom pozemku a tiež požiadavkou
na čo najefektívnejší pôdorys ako z pohľadu funkčnosti a využitia, tak aj náročnosti na
realizáciu. Z týchto dôvodov architekt pristúpil k ostrým tvarom s vertikálnou
pravidelnosťou, kde možnosti vnútorného priestoru budovy v úrovni parteru tvoria jednu z
najhlavnejších priorít. Významnú rolu tiež hrali svetlotechnické obmedzenia vyplývajúce z
okolitej zástavby, ktoré sa do dizajnu premietli v podobe uskočených častí strechy
znižujúcich tienenie.

Obr. 2 – Názorné ukážky uvažovaných hmotových riešení budovy Varso Tower [1]

2.2

Koncept podlaží

Priestorové usporiadanie typického podlažia vzišlo z predpokladu efektívneho využitia
otvoreného vnútorného priestoru bez prekážok v podobe zvislých nosných prvkov. Ten na
jednej strane disponuje limitovanou hĺbkou, avšak zároveň umožňuje maximálne využitie s
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prístupom k výhľadu po celom jej obvode a je priechodný cez jadro. Limitovanie hĺbky
priestoru je do veľkej miery definované hygienickou požiadavkou na presvetlenie
pracovného priestoru denným svetlom, ktoré je v regióne V4 podstatne prísnejšie ako
napríklad vo Veľkej Británii alebo v USA. Výsledkom práce bol nakoniec pôdorys
pripomínajúci diamant, ktorého členenie definuje dve hlavné užívateľské časti spojené buď
na koncoch, prípadne cez výťahové lobby ako v prízemí tak aj v typickom podlaží.
Samostatnou kapitolou projektu bola problematika vertikálnej prepravy, teda pohybu ľudí a
ich prúdenie v rámci budovy, z čoho priamo vyplýval návrh a usporiadanie výťahov. To
muselo okrem požiadaviek spojených s potrebami ľudí, ich pohodlím a s funkciami
jednotlivých častí budovy reflektovať aj požiadavky požiarnych noriem. Analýza všetkých
spomenutých faktorov ukázala, že ideálnym riešením bude rozdeliť budovu na dve zóny –
dolnú a hornú (tzv. low-rise a high-rise) s čím priamo súvisí aj zmena typického pôdorysu
na úrovni 30. podlažia, kde časť výťahov končí a jadro sa tu zužuje. Výťahy idúce po celej
výške budovy tak budú obsluhovať len jej hornú časť, čo vysoko zefektívni ich premávku.
Zmena tvaru jadra je riešená pomocou troch masívnych vnútorných stĺpov a priestor je tak
rozšírený pre lepšie využitie.

Obr. 3 – Schématické znázornenie typického podlažia dolnej a hornej časti budovy

3

STATICKÝ NÁVRH BUDOVY

3.1

Zakladanie a geológia

Napriek tomu, že oblasť centra mesta je z hľadiska geológie prebádaná pomerne dobre,
vzhľadom na fakt, že takto vysokú budovu vo Varšave ešte nikto nestaval a na podobnú
úroveň základovej škáry sa tu zatiaľ dostal iba málokto, špeciálny prístup si vyžadovalo aj
preskúmanie podložia. To sa robilo na niekoľko fáz, pretože na pozemku v mieste veže sa
ešte odnedávna nachádzali podzemné objekty technického zázemia vlakovej stanice. Po ich
nahradení novými v rámci susednej etapy a následnej asanácii sa zrealizoval dodatočný
geologický prieskum až do hĺbky 65m pod terénom. Vrstvy zeminy pod úrovňou základovej
škáry tu prevažne pozostávajú z priepustných uľahnutých pieskov a ílov s prímesami siltov
a jemnozrnných zložiek v rôznych pomeroch s priemernou hrúbkou 2-6m. Keďže sa
jednotlivé vrstvy prekrývajú nepravidelne, prípadne tvoria lokálne šošovky, je nutné jamu
adekvátne utesniť a jej odvodnenie navrhnúť tak, aby boli dodržané všetky stanovené limity
jej prúdenia. To je v tomto prípade obmedzené z dôvodu zamedzenia sufózie v okolí jamy.
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Zakladanie veže je riešené ako kombinácia plošného a hĺbkového systému, kde na
základovú dosku priemernej hrúbky 3m nadväzuje systém hĺbkových lamiel z vystuženého
železobetónu s dĺžkou 17,5m, lokálne až 20m. Lamely sú realizované rovnakou
technológiou ako podzemné steny, teda drapákom so šírkou 2,8m a hrúbkou 80cm. Priestor
v ryhe je vyplnený bentonitovou suspenziou do ktorej sa vloží vopred vyviazaný kôš
betonárskej výstuže. Ten zároveň obsahuje aj betónovacie potrubie, ktorým sa odspodu
čerpá betón do lamely spolu so súbežným odčerpávaním bentonitovej zmesi na povrchu.
Pracovná plošina pre zhotovenie lamiel bola zhruba 9m pod úrovňou terénu.

Obr. 4 – Rozmiestnenie hĺbkových základov pod hlavným objektom veže [2]

Ako je na prvý pohľad zrejmé z obr. 4, rozmiestnenie lamiel (plnou farbou) kopíruje polohu
stien nosného jadra a obvodových stĺpov, výťahové šachty sú podopreté súvislou uzavretou
podzemnou stenou a severné stĺpy veže v hornej časti sú založené na obvodovej suterénnej
stene pomocou roznášacieho nosníka na výšku prvých dvoch podzemných podlaží.
Obvodová suterénna stena, ktorá slúži aj ako dočasné zabezpečenie jamy počas výstavby má
hrúbku 80cm, resp. 100cm. Chýbajúca časť steny naľavo je predmetom susednej etapy
zhotovenej v predstihu, na ňu sa suterénom veže sprava napájame.

3.2

Skelet hornej stavby

Rovnako ako architektúra samotného tvaru budovy a fasády, aj statické riešenie doznalo
svojho vývoja a bolo výsledkom niekoľkých diskusií. S určitosťou sa však dá povedať, že o
železobetónovom skelete s obvodovými stĺpmi, stužujúcim jadrom a dodatočne predpätými
stropnými doskami sa uvažovalo už od samého začiatku projektu. Najčastejšie
diskutovaným elementom budovy bolo práve stužujúce jadro, ktoré zabezpečuje celkovú
priestorovú tuhosť veže a z dôvodu projektovej koordinácie súvisiacej s už spomínanými
výťahmi a ostatnými profesiami TZB bolo predmetom neustálych zmien. Po jeho konečnom
zadefinovaní sa následne optimalizovali hrúbky jeho stien a taktiež rozmery stĺpov v rastri
8,1m, ktorých návrh musel okrem iného zohľadňovať aj požiadavky na architektúru fasády.
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V priebehu navrhovania skeletu sa tiež diskutovala aj možnosť previazania stužujúcich
funkcií jadra a obvodových stĺpov pomocou veľmi tuhej stropnej dosky s veľkou hrúbkou
(cca 1-2m), tzv. „outrigger“, na úrovni 43. podlažia. Táto možnosť sa ale neukázala ako
efektívna, nakoľko by toto riešenie znamenalo vážne zásahy do využitia vnútorného
priestoru a prinieslo by len drobné redukcie v zvislých nosných prvkoch, ďalšie komplikácie
by tiež súviseli s už tak tesným harmonogramom výstavby. Konečné riešenie nosnej
konštrukcie teda pozostáva z kompaktného uzavretého jadra so šmykovými stenami s po
výške sa meniacimi hrúbkami. Vonkajšie steny jadra začínajú na hrúbke 900mm a postupne
sa zužujú na 800mm v 3.NP, 650mm v 13.NP a 500mm v 30.NP, kde dochádza aj k
zásadnej zmene jeho tvaru. Táto hrúbka vonkajších stien „horného jadra“ už zostáva
zachovaná až po 48. podlažie, kde sa tvar posledných podlaží mení v zmysle požiadaviek na
uloženie technológií. Vnútorné šmykové steny jadra sú hrúbky 300-400mm, ktorá zostáva
zachovaná po celej výške budovy. Zmeny v hrúbkach stien boli minimalizované okrem
iného aj z dôvodu použitia šplhacieho debnenia. Okrem stien samotného jadra sa na
celkovej tuhosti budovy podieľajú aj dve dvojice samostatných stien, tzv. žiletiek, na
východnej a západnej strane. Dimenzie obvodových stĺpov vychádzajú okrem návrhu a
posúdenia na prenášanie zvislých síl aj z požiadaviek na dizajn fasády, ktorý požaduje
jednotný vonkajší rozmer 1,3m. Všetky stĺpy a steny jadier sú navrhnuté z triedy betónu
C50/60 a na požiarnu odolnosť REI 180 v nadzemnej časti a REI 240 v podzemnej časti.

3.3

Návrh stropnej dosky typického podlažia

Stropná doska má v hlavných častiach s rozponom 11,8m hrúbku 250mm a je
riešená ako dodatočne predpätá konštrukcia s plochými 4-lanovými multistrand
káblami. Zvyšná časť stropnej dosky s menším rozponom 7,3m má hrúbku 200mm
a je železobetónová. Trieda betónu dosky je C40/50.

Obr. 5 – Schématické znázornenie stropnej dosky typického podlažia s dodatočným predpätím [2]
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Predpínanie je realizované len v jednom smere s aktívnou kotvou na obvode,
pasívna kotva je umiestnená pri napojení dosky na stenu jadra, avšak nie je s ňou
priamo spojená čím sa redukuje tuhosť a tiež veľkosť horného ohybového momentu
v danom mieste. Na vonkajšom obvode je doska zosilnená obvodovým nosníkom
výšky 750mm a šírky 500mm, ktorý sa v prevažnej miere podieľa na prenášaní
šmykových síl z dosky do stĺpov a tvorí tiež významný prvok z hľadiska uloženia
fasády a jej tolerancií.
4

POSTUP VÝSTAVBY

Z dôvodu lokálnych obmedzení okolo stavby a tiež vzhľadom na veľkú hĺbku
založenia bolo potrebné zvoliť aj netradičný spôsob realizácie suterénov pomocou
tzv. podstropovej metódy. Zemné kotvy sa na zabezpečenie jamy dali použiť len z
jednej strany, zvyšná časť stien bola preto rozopretá stropom uloženým na
dočasných oceľových podperách v kombinácii s použitím oceľových rozpier.
Všetky výkopové a betonárske práce sa teda realizujú cez pracovný otvor v
rozpernom strope, ktorý bude po dokončení fungovať ako trvalá stropná
konštrukcia v treťom podzemnom podlaží. Zvyšok hornej stavby sa bude realizovať
klasicky pomocou šplhacieho debnenia.

Obr. 6 – Pôdorys rozperného stropu pre zabezpečenie stavebnej jamy na úrovni -12,3m [2]

Literatúra
[1]
[2]

Projektová dokumentácia Foster+Partners
Projektová dokumentácia Buro Happold
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AUTOBUSOVÁ STANICA V BANSKEJ BYSTRICI
Peter Styk 1– Július Šoltész 2 – Vladimír Sivok3 – a kolektív4
ABSTRAKT
Príspevok predstavuje asi najkomplexnejšiu a najmodernejšiu stavbu určenú verejnej doprave
na Slovensku. Je zameraný na popis základných dimenzií komplexu, parametrov nosnej
konštrukcie s dôrazom na prezentovanie železobetónovej prefabrikovanej nosnej konštrukcie,
inžinierskych konštrukcií a doplňujúcich oceľových konštrukcií. Pokúsime sa z nášho pohľadu
správne vystihnúť genézu vývoja voľby nosnej konštrukcie a jej napojenie na existujúce
dopravné riešenie. Nevyhneme sa popisu komplikácií, ktoré nás prekvapili a aj nahnevali.

ÚZEMIE A ŠIRŠIE VZŤAHY

1

Na Slovensku, zatiaľ jedinečný pilotný koncept – spojenie autobusovej stanice s obchodným
centrom, kedy sa z autobusovej stanice v tradičnom slovenskom ponímaní, stáva priestor,
ktorý svoju pôvodnú funkciu rozširuje do zážitku spojeného s kultivovaným využitím čakacej
doby. Prepojením železničnej stanice, cez zastrešený chodník „obchodnej ulice“ a
prechodom, cez kvalitný verejný priestor obchodnej pasáže s množstvom príležitostí na
strávenie čakacej doby (kvalitné prvky sedenia s možnosťou pripojenia zariadení na
elektrickú energiu, wifi v priestore obchodného centra a autobusovej stanice, esteticky
hodnotné kaviarne a stravovacie jednotky, prehľadný navigačný systém a elektronický
informačný systém nielen pre sledovanie cestovných poriadkov na autobusovej stanici, ale aj
na blízkej železničnej stanici), sa architekt a investor pokúsili vytvoriť priestor vhodný 21.
storočia, ktorý snáď bude inšpiráciou pre ďalšie riešenia priestorov verejnej dopravy v
slovenských mestách. Osadením autobusovej stanice medzi zimný štadión a železničnú
stanicu, vzniklo urbanistické riešenie, ktoré Banskej Bystrici môže závidieť nejedno
veľkomesto vo svete.

1.1

Dispozičné riešenie autobusovej stanice

Autobusová stanica (ďalej len AS) pozostáva z jedného podzemného a jedného nadzemného
podlažia. Podzemné podlažie – terminál je prístupné pre peších prostredníctvom rámp,
schodov, výťahov a eskalátora. Autobusový terminál má 19 odjazdových a príjazdových
stanovíšť a jedno združené MHD stanovište, ako priebežnú zástavku pre autobusy mestskej
hromadnej dopravy. Tu je zázemie autobusovej stanice, ktorého súčasťou je čakáreň, sociálne
vybavenie, kancelárie. V priestore terminálu sa ďalej nachádzajú parkoviská zamestnancov,
stanoviská taxislužby ako aj pohotovostné parkoviská pre naloženie a vyloženie cestujúcej
verejnosti. Priestor autobusovej stanice je prístupný eskalátorom a výťahom a cez pasáž z
parkoviska pred obchodného centra bezbariérovým spôsobom. Na 1.NP. podlaží sa
nachádzajú obchodné prenajímateľné priestory, ktoré sú prístupné z pasáže.
1
2
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Obr. 1 – Lokalita autobusovej stanice

Obr. 2 – Strop nad státiami autobusov

1.2

Dispozičné riešenie obchodného centra

Obchodné centrum je jednopodlažná stavba - ako priestor pre obchod a služby. Každá
obchodná jednotka je vybavená hygienickým zázemím, skladom a kanceláriou. Zásobovanie
obchodných jednotiek je riešené samostatnou jednosmernou zásobovacou komunikáciou na
južnej strane obchodného centra, ktorá je sprístupnená rampou napojenou na okružnú
križovatku.
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Obr. 3 – Rez obchodným centrom
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2

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Vzhľadom na zabezpečenie jednotnej formy príspevkov v zborníku je žiadúce, aby autori
dodržali nasledujúce požiadavky na ich úpravu:
Investor:
Generálny dodávateľ:
(dokončil stavbu)
Riadenie projektu:
Projektant arch. časti:
Autor arch. riešenia:
Statika:

PRIMUM s.r.o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava
TRILAUG s.r.o., Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín
Ing. Petr Mareš
JAHN development & consulting s.r.o.
Ing. arch. Peter Styk
Ing. Vladimír Sivok, ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby,
ateliér Bratislava

Termíny a rozsah výstavby prvej etapy:
Začiatok a koniec výstavby:
Investičný náklad:
Stavebné náklady:
Autobusová stanica:

03/2016 – 09/2017
25 mil. EUR
20 mil. EUR
9 315.0 m2

1

Parkovacia plocha vrátane komunikácií:
Počet parkovacích státí:
Maloobchodné predajne a služby
Rozsah RDS – časť statika OK aj BK :
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11 521.0 m2
313 stojísk
13 352.0 m2
146

STRUČNÝ POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV

AS je vytvorená z dvoch samostatných stavebných objektov, ktoré sú prepojené. Hlavné
nosné konštrukcie oboch častí sú železobetónové, prefabrikované. Pomocné konštrukcie sú
oceľové. Nosný systém je jednopodlažný a dvojpodlažný, skeletový. Celkové pôdorysne
rozmery nosnej konštrukcie objektu autobusového terminálu, ktorý je dvojpodlažný sú 104,02
x 100,38 m, a časť - obchodného centra predstavuje viac uholník s celkovými rozmermi
188,60 x 44,80 m.
Terminál je navrhnutý ako dvojpodlažný. Tvar prefabrikovanej železobetónovej nosnej
konštrukcie zohľadňuje požiadavky na veľké rozpony nosných prvkov konštrukcie, ktoré sú
dané požiadavkami na autobusové státia, prejazdnú výšku a požiadavky vyplývajúce z
urbanistického riešenia v danej lokalite, popri tom je výškové osadenie limitované hlavne
inžiniersko geologickým profilom, výškou podzemných vôd a maximálnych hladín vôd pri
záplavách v povodí Hrona. 1.NP nad autobusovým terminálom kde sú umiestnené predajne
je prístupné cez schodiská, výťah a eskalátor. Autobusový terminál je na úrovni -5,90 m a
predajne nad terminálom sú na úrovni ±0,00 m. Výška 1.NP je od +5,812 až po +5,962 m.
Pôdorysná modulová osnova stĺpov je volená v pozdĺžnom smere do maximálneho rozporu
13,615 a v priečnom smere je rozpon maximálne do 15,00 m. Nemalou komplikáciou bola
požiadavka Rewe - Billa – 16kN/m2 – úžitkové zaťaženie.
Obchodné centrum, je priamo napojené na obchodné priestory nad autobusovým
terminálom. Západná časť obchodného centra je navrhnutá ako prízemný jednopodlažný
železobetónový montovaný skelet a východná časť, ktorá je napojená na objekt terminálu je
dvojpodlažná s rovnakým technickým riešením ako terminál.
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Postavený variant terminálu má 19 stanovíšť a jedno združené MHD stanovište, ako
priebežnú zástavku pre autobusy.

3.1

DSP – z roku 2015 verzus postavený variant

Projekt AS na stavebné povolenie v roku 2015 mal nosný systém vytvorený na základe
systému Peikko Group. Týmto riešením sme dosiahli maximálnu modulovú skladbu 17.2m x
21.5m s výškou 900mm pri momentovom výkone do 16MNm. Bezkonkurenčný výkon a
výška. V procese výberu a nekonečných jednaní s potenciálnymi dodávateľmi z Českej
republiky sa začal vyvíjať tlak na zmenu nosného systému v prospech ŽB variantu. Za akú
cenu? Zmena modulovej skladby s max. modulom 13.615m x 15.0m a výškou 1200mm.
Zmena a výšky spôsobilo, že skoro všetko bolo treba preprojektovať, čo spôsobilo veľký
časové omeškanie ukončenia stavby.

Obr.4 – konkurenčné priečne rezy hlavnými nosnými prievlakmi peikko versus prefa
Brno

Obr.5 – MKP model Peikko variantu – stropy odstránené z rendrovaného pohľadu

3.2

Zakladanie objektov

Zakladanie hlavných objektov AS je rozdelené do dvoch technologicky rozdielných častí.
Skelet obchodného centra (jednopodlažnej časti) je založený na pilótach, pričom podlaha je
uložená na zhutnenom násype. Pilóty sú železobetónové, priemeru 500 – 900 mm, dĺžky pilót
sú do 6,8 m. Pilóty prenášajú zaťaženie zo skeletu do únosnej vrstvy štrku. Na vrchu každej
pilóty je zhotovené roznášanie teleso s kalichom pre osadenie prefabrikovaných stĺpov
skeletu. Skelet terminálu (dvojpodlažnej časti) autobusovej stanice je založený na
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kalichových základových pätkách. Pri návrhu pätiek sme boli značne limitovaný výškou
pätiek (do 1,4 m) z dôvodov statických, architektonických i realizačných. Menšie základové
pätky s pôdorysným rozmerom do 3 m boli zhotovené ako monolitické, v kombinácií s
prefabrikovaným kalichom. Väčšie pätky s pôdorysným rozmerom 3 – 4,5 m boli zhotovené
ako monolitické, vrátane kalichu. Kalichy boli navrhnuté s drsným vnútorným povrchom tak,
aby sa využil “ hmoždinkový efekt “ pôsobenia zálievky medzi kalichom a stĺpom. Toto
riešenie umožnilo splniť maximálnu výšku 1,4 m aj u najväčších pätiek 4,5x4,5 m. Ostatné
objekty ako napr. exteriérové rampy, schodiská, jadrá a eskalátory boli založené plošne. Pri
návrhu bolo tiež potrebné zohľadniť fakt, že terminál autobusovej stanice sa nachádza v
potenciálne záplavovom území rieky Hron a základové konštrukcie boli navrhnuté na úroveň
hladiny 100-ročnej vody.

3.3

Oporné múry

Výškový rozdiel 5,9 m medzi 1. podzemným podlažím – AS a 1. nadzemným podlažím –
obchodným centrom bol realizovaný opornými múrmi, ktoré slúžia zároveň ako podperná
nosná konštrukcia pre prvky skeletu. V prvom kroku (dokumentácia pre územné rozhodnutie
a stavebné povolenie) bol oporný múr navrhnutý ako uholníkový s hrúbkou základovej dosky
a steny zhodne 700 mm. Pri vypracovaní realizačnej dokumentácie sa uholníkový variant
ukázal ako neefektívny a konštrukcia sa v miestach stĺpov a v polovici rozpätia medzi stĺpmi
doplnila priečnymi rebrami, ktoré umožnili tok zaťaženia aj vo vodorovnom smere. Rebrami
sa umožnilo znížiť hrúbku základovej dosky aj steny na 400 mm a výrazne zredukovať
množstvo zvislej nosnej výstuže. Zároveň, rebrá zabezpečili priaznivejší transfer zaťaženia
zo skeletu do základovej pôdy. Navyše, zmenšenie prierezovej plochy oporného múru
umožnilo dodržať vo vodorovnom smere stupeň vystuženia potrebný na kontrolovanie šírky
trhlín od nepriamych zaťažení (teplota, zmrašťovanie). Vyššie uvedené opatrenia spolu so
správne fázovaným postupom výstavby dovolili realizovať oporné múry bez dilatácií.

Obr.6 – Montáž stĺpov skeletu na oporný múr: vľavo pohľad z lícnej strany, vpravo pohľad
z rubovej strany

4

REALIZÁCIA

Lokalita, kde sa naprojektovala a postavila AS je perfektná z dopravného a logistického
aspektu. Projektanti ale zápasili zo všetkými problémami na veľmi stiesnenom priestore, ktorý
je vymedzený riekou Hron, železnicou, výpadovkou na Brezno. Kolízie/prekládky
podzemných líniových vedení, minimálne smerové oblúky a maximálne pozdĺžne sklony na
komunikáciách a rampách....a zle predpovedaná hladina podzemnej vody. Na záver uvádzame
niekoľko obrázkov z výstavby objektov terminálu a obchodného centra.
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Obr.6 – Prekládka kanalizácie a podchytenie základov verejného osvetlenia na výpadovke
do Brezna

Obr.7 – Montáž prefabrikovaného skeletu – Prefa Brno
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Obr.8 – Krátke konzoly – Prefa Brno

Obr.8 – Príjazdová rampa
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VÝSTAVBA SLÍNKOVÉHO SILA 85.000 TUN
CEMENTÁRNA LADCE
Václav Zima1– Václav Branda2- Libor Hamáček3

ABSTRAKT
Předmětem článku je popis návrhu a realizace sila v Povážské cementárně Ladce, které
slouží ke skladování slínku, o kapacitě 85 000 tun. Jedná se o největší skladovací silo, které
bylo dosud provedeno ve Slovenské republice, jde o kruhovou dodatečně předpínanou
betonovou stěnu o vnitřním průměru 40,0 m s celkovou výškou stěny 45,6 m. Střešní
konstrukci tvoří ocelová kuželová plnostěnná konstrukce se sklonem kuželové části 36,5°.
Kruhové stěny byly prováděny metodou tažení posuvného bednění, kdy byla ocelová
kuželová konstrukce zavěšena na konstrukci ocelového posuvného bednění a tažena
společně se stěnou sila.
Rozměry doposud prováděných konstrukcí zásobníků na území Slovenské republiky byly
výrazně menší, při návrhu a hlavně při realizaci bylo nutno řešit řadu do té doby neznámých
problémů, zejména se jednalo o zajištění dostatečné tuhosti konstrukce ocelového
posuvného bednění v souvislosti s tažením zavěšené ocelové konstrukce střechy. V této
oblasti úzce souvisí teoretický návrh s empirickými zkušenostmi vysoce kvalifikovaných
pracovníků, kteří ovládají posun bednění, a musí se vypořádat s nepravidelnými
deformacemi, které při probíhajícím posunu vznikají.

1

ÚVOD

Silo na slínek o kapacitě 85 000 tun je umístěno v areálu společnosti Povážská cementáreň
Ladce, v těsné blízkosti stávající skládky volně loženého slínku. Výstavba skladovacího sila
byla vyvolána požadavky na zlepšení životního prostředí z hlediska prašnosti a energetické
náročnosti. Stávající slínek byl volně skladován na ploše v areálu cementárny.
Díky novému silu se tak výrazně snížily parametry prašnosti v obci Ladce a blízkém okolí.
Společnost Tažené konstrukce, spol. s r.o. výstavbu zahájila v 9/2015 a 7/2016 dokončila
stavební část pro montáž technologických celků. Kompletní silo bylo uvedeno do provozu
3/2017 tak, aby se podařilo naskladnit silo na plnou kapacitu 85.000 tun vyrobeným
slínkem.
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2

NÁVRH NOSNÉ KONSTRUKCE

Základní koncept návrhu nosné konstrukce slínkového sila byl zpracováván v roce 2015.
Vedle rozhodujícího požadavku na skladovací kapacitu byl tvar konstrukce dán velikostí
volného prostoru v areálu vzhledem k navazujícím výrobním procesům.
Výsledný tvar konstrukce slínkového sila úzce souvisí s technologickými požadavky na
skladování slínku. Na střeše sila je osazen dopravní most, kterým je veden vyrobený slínek
do prostoru tzv. lucerny, kde dochází k plnění sila.
Střešní konstrukci tvoří plnostěnná kuželová ocelová střešní konstrukce, jejíž horní část je
zmonolitněna. Sklon střešní konstrukce (36,5 stupňů) odpovídá sypnému úhlu skladovaného
slínku, což vede k maximálnímu využití skladovaného prostoru sila.
Dodatečně předpínaná kruhová stěna o vnitřním průměru 40,0 m je 400 mm tlustá, v místě
vstupního otvoru je tloušťka stěny 520 mm. Stěna je opatřena čtyřmi předpínacími žebry pro
osazování předpínacích lan.

2.1

Založení konstrukce sila

Geologický profil tvoři v místě staveniště v horní části do hloubky zhruba 15,0 m únosné
středně ulehlé štěrkovité zeminy tříd G3 a G2 podle STN 73 1001 s vysokými hodnotami
modulů přetvárnostti E def = 80-120 MPa.
Dále ale následovaly jílovité zeminy tříd F6 až F8 o mocnosti zhruba 5 m s poměrně
nízkými hodnotami modulů přetvárnosti E def = 5-10 MPa.
Další vrstva únosných zemin se nacházela v hloubce okolo 20 m pod terénem, jednalo se o
ulehlé jílovité štěrky třídy G5 s hodnotami E def = 50-65 MPa. V těchto hloubkách bylo
umístění vrstev proměnlivé.
Do doby výstavby slínkového sila byly všechny objekty v areálu cementárny založeny
v horní vrstvě štěrkovitých zemin.
Ve spolupráci se specialistou v oboru pilotového založení doc. Masopustem bylo v první
etapě navrženo 144 pilot o průměru 1,18 m délky 24 m. Piloty byly umístěny pod
obvodovým prstencem pod stěnou, rovnoměrně pod skladovací plochou a pod
vyskladňovacími kanály.
Vzhledem k rozsahu prováděných pilot a také vzhledem k složitým geologickým
podmínkám bylo rozhodnuto o provedení zatěžovací zkoušky, kterou provedla firma INSET
Praha. Zatěžovací zkouška piloty byla provedena na nesystémové pilotě, která byla
provedena v bezprostřední blízkosti základu sila. Zkouškou zjištěná únosnost piloty Ø 1,18
m, délky 24,1 m vyšla velmi příznivě - při maximálním svislém zatížení 7000 kN (odpovídá
skutečnému zatížení) bylo naměřeno sedání piloty 5,9 mm, proto bylo možno snížit délku
navrhovaných pilot na 23 m a zároveň snížit počet pilot o 5% na 137 kusů.
Pod vlastním skladovacím prostorem jsou umístěny dva vyskladňovací kanály, ve kterých je
umístěna strojní technologie vyskladnění sila.
Nosnou konstrukci kanálů tvoří základová deska tl. 800 mm a stěny kanálů tloušťky 500
mm. Výška kanálů byla zvolena 3,00 m z důvodu technologických požadavků
vyskladňování sila.
Prostor kanálů a vlastní skladovací prostor je oddělen železobetonovou stropní deskou
tloušťky 900 mm. Ve stropní desce je osazeno 10 ks výsypek, pro vyskladnění slínku ze
sila.
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2.2

Konstrukce tubusu sila

Nosnou konstrukci skladovacího prostoru tvoří dodatečně předpínaná kruhová stěna
s vnitřním průměrem 40,0 m. Po 90 stupních jsou ve stěně umístěna předpínací žebra šířky
3,60 m, tloušťky zhruba 900 mm.
Stěna sila byla provedena speciální technologií tažením, pomocí posuvného bednění systém
TAKO. Jednalo se o se o nepřetržitou kontinuální betonáž. Tažení stěny sila trvalo 23 dnů.
Po vytažení stěny sila, byla ocelová konstrukce zakotvena do finální polohy. Následně byla
střecha opláštěna trapézovými plechy a zmonolitněna. Vnější povrch stěny a střechy sila byl
opatřen ochranným nátěrem proti povětrnostním vlivům – systém MC-Bauchemie.
Stěna je předepnuta ve vodorovném směru, byl použit předpínací lanový systém se
soudržností firmy VSL SYSTÉMY /CZ/, kdy se jako předpínací výztuž používala ocelová
sedmidrátová stabilizovaná lana o průměru 15,7 mm s pevností 1860 MPa. Při tažení stěny
byly na žebříčky z měkké oceli osazovány plášťové trubky z korugované oceli o průměrech
80/85 mm pro 12 lan a 65/72 mm pro 7 lan. Do vybrání v bočních ostěních předpínacích
žeber byly osazovány kotevní prvky. Ve spodní části stěny byly navrženy dvanáctilanové
předpínací kabely, v horní části sedmilanové, kdy počty lan odpovídají sortimentu kotev
firmy VSL.
Dodatečné předpínání probíhalo postupně shora dolů v osmi etapách tak, aby nedocházelo
k nerovnoměrnému zatížení válcové stěny, nejdříve byla konstrukce předepnuta ve čtyřech
etapách na 50% předpínací síly, v dalších čtyřech etapách byla konstrukce dopnuta na
100 % předpínací síly.
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2.3

Střešní konstrukce sila

Střešní konstrukci tvoří kuželová plocha, která se skládá z radiálních a tangenciálních
plnostěnných nosníků. U podobných konstrukcí přicházejí v úvahu dvě možnosti provádění
střešní konstrukce. První možnost je postavení střední provizorní podpůrné konstrukce pro
montáž kuželové střešní konstrukce. Tento způsob montáže byl v minulosti realizován na
řadě konstrukcí sil.
Druhá možnost, ekonomicky a zejména časově výhodnější, ale technologicky náročnější, je
tažení ocelové konstrukce spolu s tažením betonové stěny. Toto řešení bylo zvoleno i
v tomto případě i s vědomím, že se jedná o největší konstrukci sila, které bylo doposud
prováděno.
Po vytažení byla ocelová konstrukce zakotvena do stěny a bylo provedeno opláštění Tr
plechy a zmonolitnění horní části konstrukce střechy.
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3

ZÁVĚRY

Silo se podařilo uvést do provozu za 19 měsíců od zahájení výstavby.
V průběhu návrhu a výstavby se podařilo vyřešit a zrealizovat mnoho konstrukčních detailů
s návazností na technologické požadavky skladování slínku.
Díky včasnému uvedení sila do provozu a tudíž naplnění sila se podařilo silo plně zatížit.
Sedání sila se pohybuje v rozmezí 14,7 až 20,5 mm.
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MOVING HEAVY LOADS IN CONSTRUCTION INDUSTRIES
Stefan Zimmer1– Beat Joss2- Peter Paulík3
ABSTRACT
Article shows some selected construction projects where specialized equipment designed by
the HEBETEC Company has been used for lifting or transporting heavy loads.
1

REQUIREMENTS OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY

In recent years more and more structures are built by means of heavy parts being casted
beside their final position and then transported and lifted to place. Main reason is a faster
construction, lower overall construction cost and availability of modern moving and lifting
equipment on the market. However, to fulfil all expectations of the construction company a
specialized equipment, which is being used on site, should be operated by skilled people and
designed by an experienced team of engineers.
Company, which deals with moving heavy loads in construction industry should have a
large variety of specialists, such as mechanical and civil engineers, hydraulic experts,
mechanics and experienced assembly supervisors. Only by this means it can then revert to
an extensive knowhow on most different sectors of the lifting engineering and thus appear
as a competent partner for construction companies.
The field of activities of such a specialized company should also range from the preparation
of concepts over execution like lifting, lowering or sliding heavy loads, down to leasing of
hydraulic equipment. It should also place particular importance to provide its equipment in a
good condition to construction sites and thus to keep the quality of the equipment under
permanent improvement. New components should be developed to meet the criteria set by
clients and to be in touch with the newest trends and inventions in the field of modern
information technology.
In recent years job assignments more and more often require specialized and tailor-made
solutions. Specialized companies thus should be able to offer adequate solutions and to be
able to react on short terms with high individuality and flexibility.
The lifting engineering market is subject to special outline conditions and is characterized
by high mutual trust between client and service provider. Only based on a vast experience
gained during history and on a sound corporate base, specialized company could be in the
position to offer world-wide competitive services on a top quality level. Thus in this
industry a selection of a good and reliable specialist for difficult operations can be a crucial
choice in achieving the difficult tasks set out by clients.
Next few examples shows construction projects, where the moving and lifting heavy loads
played the most important and crucial role.
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2

TEMPORARY SUPPORT AT ATLANTIC BRIDGE, PANAMA
CANAL

Because of the fact that the new locks of the Panama Canal will support the actual ship size
“New Panamax” with extremely length, width and height dimensions (366m x 49m x
57,9m), a new bridge must be built in order to meet these ship sizes and to meet the
increasing of the transit and local traffic in Panama.
MegaSteel self-erecting tower system was designed to support the formwork during
concrete casting of the bridge segments. The loads are approximately 1'500to of concrete
plus the dead load of the formwork structure of 120to and the tower dead load weight of 350
tons. Because of the geographic location in Panama, the design driven load case was
earthquake loads. The concrete mass of 1'500to on top of the tower was an extremely
challenge for our designing engineers.
Facts
Total Bridge length:
Cable stayed concrete bridge:
Span between the 2 main pylons:
Height of pylons:
Clearance above canal:
Traffic lines:
Handling equipment
MegaSteel self-erecting system
Strand jack H-70

Fig. 1:

3’000
1’050
530
212.5
75
4

m
m
m
m
m
pcs

350
12

t
pcs

MegaSteel self-erecting tower system used at Atlantic bridge – Panama Canal
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3

NEW COASTAL HIGHWAY ROUTE, REUNION ISLAND, FRANCE

On La Réunion Island a new coastal road proceeds between Saint Denis and La Possession
for a distance of 12km.Part of this route required the construction of a 5’400m long concrete
viaduct built on the ocean floor 10m below sea level. 49 bridge decks of 80 to 120m length
are supported by 48 towers. For the launching of the pre-fabricated tower elements from
shore to the barges an automatized system was designed and installed. Launching of loads
took place on air cushions, APS (Air Pad Sliding).
Facts
Heaviest Module:
Total modules:
Moved loads:
Length of the viaduct:
Construction time:
Handling equipment
APS 250:
PPU-120:
PA-4-33:
Sliding beams
Skidways light:

Fig. 2:

Fig. 3:

4‘800 t
146
pcs
400’000 t
5’400 m
3
years
72
6
6
12
1’000

pcs
pcs
pcs
pcs
m

Precast pier base being transported to a barge

Sliding beams used during transport of heavy precast bridge parts
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4

APS: Bridge sliding in Rochester, UK

In Rochester, UK, a new railway underpass was built besides an existing railway crossing.
The demolishing of the existing railway line, excavation of the embankment, sliding in of
the new under-pass in end position and rebuilding of the tracks took place within a weekend
campaign. For the sliding in action the APS-System was used.
Facts
Bridge Weight:
Sliding distance:
Sliding Speed:
Handling Equipment
APS-385:
Push-Pull:
Power pack:

2’500
35
50

to
m
m/h

10
2S
2

pcs
pcs
pcs

Fig. 4:

Fig. 5:

APS units on the sliding beam

Sliding the bridge into final position
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D4R7 – NAJVÄČŠÍ INFRAŠTRUKTÚRNY PROJEKT
– SÚČASŤ NULTÉHO OBCHVATU MESTA BRATISLAVA
Ľudovít Naď 1– Viktória Chomová 2– José Vicente Candel 3–
Luis Martín-Tereso4 – Wojciech Włodzimirski 5
ABSTRAKT
Projekt PPP D4R7 v celkovej dĺžke takmer 60 km (z toho 27 km diaľnice D4 a 32 km
rýchlostnej cesty R7) je v súčasnosti najväčším infraštruktúrnym projektom v širšom
európskom kontexte, ktorý má, resp. bude mať, pre hlavné mesto SR mimoriadny význam..
Jeho trasa vedie rovinatým, teda geograficky jednoduchším územím. Zčasti má však
charakter „mestského okruhu“ s viacerými náročnými križovatkami a prechádza aj územím
so zvýšenou environmentálnou ochranou európskeho významu (Natura 2000).
Technické riešenia všetkých cca 1100 stavebných objektov (z toho 116 mostov), prešli viackriteriálnou optimalizáciou. Najnáročnejšou ale aj najikonickejšou časťou projektu D4R7 je
Dunajské súmostie.

1

ÚVOD

Projekt PPP D4R7 sa skladá z dvoch úsekov Diaľnice D4 a troch úsekov Rýchlostnej cesty
R7 (Obr. 1). Diaľnica D4
v časti Bratislava, Jarovce – Rača predstavuje dopravné
prepojenie s existujúcimi diaľničnými ťahmi D1 a D2 v južnej a východnej časti hlavného
mesta SR Bratislavy. Výstavbou tejto časti diaľnice sa odkloní tranzitná doprava
smerujúca do Rakúska a Maďarska, v súčasnosti prechádzajúca po diaľnici D1 naprieč
územím Bratislavy, zlepší sa dennodenná náročná dopravná situácia s opakujúcimi sa
kongesciami v priľahlých obciach. Rýchlostná cesta R7 v úseku Bratislava – Holice bude
súčasťou medzinárodného európskeho ťahu E 575 a hlavnou spojnicou medzi Bratislavou a
južnými centrami Trnavského a Nitrianskeho kraja. Doterajšia hlavná dopravná tepna, cesta
I/63 svojimi technickými parametrami už nevyhovuje existujúcemu dopravnému zaťaženiu,
hlukom a exhalátmi znehodnocuje životné prostredie a ohrozuje bezpečnosť obyvateľov.
Prevažná časť diaľnice D4 je navrhnutá v šírkovom profile 25,5m a rýchlostná cesta R7 v
profile 24,5m. Na celej trase sa nachádza 14 mimoúrovňových križovatiek a 116 mostov.
V rokoch 2012-2015 bola vypracovaná projektová dokumentácia na územné rozhodnutie a
stavebné povolenie a prebehli územné a stavebné konania. Výsledkom niekoľkostupňovej
analýzy financovania bol zvolený model verejno-súkromného partnerstva (PPP) pre
výstavbu a následnú 30-ročnú prevádzku.
Verejné obstarávanie začalo v marci 2015 a počas celého roka intenzívne prebiehal súťažný
dialóg so štyrmi uchádzačmi, ktorí vzišli s predkvalifikácie, s cieľom získať pre Slovenskú
republiku, čo najvýhodnejšiu ponuku. V máji 2016 bola podpísaná zmluva medzi
Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy a výstavby SR (MDV SR), v
úlohe verejného obstarávateľa (VO) a spoločnosťou Zero Bypass Limited (ZBL) ako
koncesionárom, ktorý zabezpečí financovanie, výstavbu a prevádzku budúceho obchvatu
Bratislavy (koncesná zmluva). Spoločnosť ZBL je konzorciom firiem Cintra Infrastructures,
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Macquarie Capital a PORR AG. V súčasnom období je to jeden z najväčších PPP projektov
v Európe.
Technická príprava realizácie projektu začala v júni 2016, keď spoločnosť ZBL uzatvorila
zmluvu na projektovanie a výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 (tzv. EPC zmluvu)
so spoločnosťou D4R7 Construction s.r.o. (D4R7), ktorá je dcérskou spoločnosťou
FERROVIAL AGROMAN, S. a Porr Bau GmbH. Následne D4R7 uzatvorila zmluvu na
projektovanie a výkon inžinierskej činnosti so spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Obr. 1 Prehľadná mapa úsekov projektu D4R7
V rámci verejného obstarávania na koncesiu boli umožnené zmeny s cieľom optimalizovať
technické riešenia a získať, čo najefektívnejšiu ponuku.
Otvorený tender, umožňujúci alternatívy technického riešenia stavebných objektov (SO)
mal za následok, že v technickej ponuke bolo takmer všetkých 1100 SO predložených až po
podrobnej analýze – optimalizácii podľa princípu 4 E. Teda tak, aby boli Efektívne (funkčne
aj konštrukčne), Ekonomické (počas výstavby aj počas prevádzky), Estetické (veľká časť
projektu sa nachádza v silne urbanizovanom prostredí), Environmentálne (značná časť trasy
prechádza prírodným prostredím s najvyšším stupňom ochrany európskeho významu –
NATURA 2000). Výsledkom technického návrhu, ktorý je súčasťou koncesnej zmluvy sú
rozsiahle zmeny všetkých rozhodujúcich objektov projektu – zmeny výškového vedenia a
šírkového usporiadania samotnej diaľnice a rýchlostnej cesty vrátane križovatiek,
konštrukčné zmeny mostov, úprava systému odvodnenia a pod., ako aj súvisiacich objektov,
najmä preložiek existujúcich ciest a inžinierskych sietí.

2

CHARAKTERISTIKA A TECHNICKÉ RIEŠENIE PROJEKTU

Hoci trasa prechádza geograficky jednoduchším územím, výstavba mostov aj tu má svoje
špecifiká. Rôznorodosť mostných objektov možno zdôrazniť napríklad ich členením podľa
rôznych kritérií. Podľa polohy rozlišujeme mosty diaľničné (v počte 51), mosty nad
diaľnicou (18), križovatkové mosty (24), iné mosty (23). Podľa premosťovanej prekážky ide
o mosty nad vodnou plochou (14), mosty nad železnicou (8), mosty nad pozemnou
komunikáciou inou ako D a R (38), ekodukty, produktovody a iné mosty (56). Podľa
technológie zhotovenia rozlišujeme monolitické mosty letmo betónované (2), monolitické
mosty betónované na výsuvnej skruži (2), monolitické mosty betónované na pevnej skruži
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(28), montované mosty z prefabrikovaných nosníkov (66), montované mosty z
prefabrikovaných rámových alebo poloblúkových prvkov (13), oceľové mosty (5).
Veľká pozornosť bola venovaná návrhu mostov, v ktorých sa efektívne dala uplatniť
prefabrikácia. S ohľadom na charakter územia sa doslova „ponúkala“ pozdĺžna
prefabrikácia ako najvhodnejšia z hľadiska výstavby, ale aj z mnohých iných dôvodov.
Preto sa zhotoviteľ rozhodol pre jej uplatnenie v čo najväčšom rozsahu. Statickou a
konštrukčnou optimalizáciou došlo k návrhu série nových prefabrikovaných nosníkov
rôznych dĺžok, s rôznou výškou a s priečnym rezom tvaru I. Z hľadiska šírky hornej a dolnej
príruby sú navrhnuté dva typy nosníkov (A a B), z hľadiska výšky prierezu sú nosníky
odstupňované od 800mm do 1900mm. Pri ich uložení v osovej vzdialenosti 2,0m sú potom
vhodné pre zhotovenie cestných mostov s max. rozpätím poľa od 19m do 39m. na výstavbu
66 mostov bude použitých viac ako 1000 prefabrikovaných vopred predpätých nosníkov,
ktorých celková dĺžka by bola 32 075m. Obr. 2 približuje schému priečnych rezov všetkých
typov prefabrikovaných nosníkov a tabuľku s maximálnym možným rozpätím pre každý typ
ako aj celkovú dĺžku nosníkov každého typu.

Typ
nosníka

Pre max.
rozpätie

1900 B
39m
1700 B
35m
1500 B
33m
1200 B
30m
1000 A
23m
800 A
19m
Celková dĺžka
všetkých nosníkov

Dĺžka nosníkov
podľa typu
4 740m
7 240m
2 393m
12 252m
5 055m
395m
32 075 m

Obr.2 Prehľad novonavrhnutých prefabrikovaných nosníkov a ich hlavných parametrov
Z hľadiska projektovania, realizácie ale aj začlenia do prostredia je bezpochyby
najnáročnejšou časťou projektu Dunajské súmostie, ktoré prevádza diaľnicu D4 ponad rieku
Dunaj, inundačné územie Dunaja a priľahlé oblasti v celkovej dĺžke cca 3km. Vedie cez
osobitnú oblasť ochrany životného prostredia (Natura 2000). Pozostáva zo štyroch
samostatných mostov. Západné predmostie premosťuje hrádzu a súvisiaci priesakový
kanál na západnej strane a Jarovecké rameno – vyhľadávanú rekreačnú oblasť. Hlavný
most ponad kanoistickú a veslársku dráhu, úplne izolovaný kanál, ktorý sa používa na
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vodné aktivity s dĺžkou 2000 m a šírkou 200 m (požadovaný je plavebný gabarit 200m x a
4m). Hlavný most ponad Dunaj musí v zmysle technických požiadaviek vyhovieť
požiadavke na plavebný gabarit v šírke 150 m a výške 10 m pri maximálnej plavebnej
hladine na Dunaji. Koryto rieky je v týchto miestach približne 300 m široké s priemernou
hĺbkou vody 6 m. Východné predmostie premosťuje 325 m pás inundačného územia medzi
ľavým brehom hlavného toku Dunaja a ľavostrannou hrádzou, za ktorou sa vo vzdialenosti
225 m nachádza priesakový kanál a Biskupické rameno, ktoré trasa diaľnice šikmo križuje.
Súčasťou je ešte 650 m dlhý úsek, už mimo inundačného územia, kde je chránené lesné
územie v rámci programu Natura 2000.

Obrázok 3 Dunajské súmostie. Situácia

Obr. 4 Dunajské súmostie. 3D model.
V súlade s technickými požiadavkami verejného usporiadateľa v štádiu konečnej ponuky, je
typický priečny rez definovaný 2+2 jazdnými pruhmi a rozšírenými krajnicami
umožňujúcimi v prípade nutnosti rozšírenie na 3+3 jazdné pruhy. 3,0 m široký chodník pre
peších je na jednej strane a pre cyklistov na druhej strane. Takéto šírkové usporiadanie si
vyžaduje minimálne 34,5 m širokú nosnú konštrukciu a je znázornené na obr. 5.

Obr. 5 Priečny rez oboch predmostí a priečny rez nad podperou mosta ponad veslársku a
kajakársku dráhu
Nosnú konštrukciu oboch predmostí tvorí predpätá komora konštantnej výšky 4,3 m.
Západné predmostie má 12 polí (53,0+10x67,5+52,5m) a celkovú dĺžku 786,9m. Východné
predmostie má 18 polí (67,5+16x70,0+65,0m) a celkovú dĺžku 1251,5m. V prvej fáze bude
budované jadro nosnej konštrukcie (komora s krátkymi konzolami) technológiou výsuvnej
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skruže po jednotlivých poliach. V tejto fáze výstavby sa bude predpínať prvá časť
pozdĺžnych predpínacích káblov. Výstavba jadra nosnej konštrukcie je navrhnutá systémom
pole – konzola. V druhej fáze budú vybudované konzolové dosky. Rozmiestnia sa
prefabrikované tyčové vzpery, prebehne betonáž konzol hornej dosky na betonárskych
vozíkoch a dobuduje sa nosná konštrukcia v celej šírke.
Obe predmostia sú pozdĺžne predpínané v dvoch fázach a v ďalšej fáze aj priečne
predpínané. V každej fáze pozdĺžneho predpínania sa uvažuje s 8 predpínacími káblami
zostavenými z 31 lán. Táto fáza zahŕňa priečne predpínanie hornej dosky nosnej konštrukcie
a predopnutie druhej časti pozdĺžnej predpínacej výstuže, ktorá zároveň zabezpečí
elimináciu ťahových napätí v konzolách.
Medziľahlé piliere spodnej stavby sú navrhnuté ako dvojica stĺpov hydraulicky vhodného
tvaru prepojených stenou k ich základu. Vrchná časť tejto steny je rovnaká pre všetky
mosty. Základy sú postavené na pilótach priemeru 1,2m. Obr. 6 znázorňuje model uloženia
nosnej konštrukcie na spodnú stavbu.

Obr. 6 Schéma uloženia nosnej konštrukcie predmostí a usporiadanie spodnej stavby
Koncepcia nosnej konštrukcie hlavných mostov (Most Kajak a Most Dunaj) je rovnaká.
Oba mosty majú komorový prierez s premennou výškou od 4,3m v strede rozpätia
a v mieste spojenia s mostami predpolí. Most Kajak má tri polia (130+210+130m a jeho
nosná konštrukcia s celkovou dĺžkou 468,0m má nad vnútornými piliermi výšku 13,0m.
Most cez hlavné koryto Dunaja je tiež trojpoľový (130+170,0+130m) a výška nosnej
konštrukcie nad piliermi je 10,0m. Oba mosty sa stavajú metódou letmej betonáže z
hlavných pilierov v symetrickej konzole. Stabilita vahadla je zabezpečená dočasnou
podperou. Nesymetrické úseky mostovky v krajných poliach sú realizované z podpernej
skruže.
Následne sa osadia prefabrikované vzpery na oboch stranách komory a betónujú sa priečne
konzoly dosky mostovky (2. štádium). Po dobetónovaní sa realizuje priečne predpätie
hornej dosky. V poslednom štádiu sa most predopne predpínacími káblami spojitosti (3.
štádium pozdĺžneho predpínania).
Spodná stavba mostov pozostáva z dvoch krajných pilierov, ktoré sú spoločné s priľahlými
mostami a dvoma stredovými piliermi. Stredové piliere pozostávajú z dvojice naklonených
driekov kotvených do základového bloku. Vrch driekov piliera je priečne spojený s
priečnikom s výškou 2,5m a spolu tvoria rám. Pohybom v pozdĺžnom smere zamedzuje 1
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pilier navrhnutý s pevným ložiskom. Princíp uloženia nosnej konštrukcie je znázornený na
obr. 6.

Obr. 7 Schéma uloženia nosnej konštrukcie hlavných mostov a usporiadanie spodnej stavby

3

ZÁVERY

PPP D4R7 je zložitý a náročný projekt. S ohľadom na „otvorený tender“, z ktorého
vyplynuli zmeny takmer všetkých stavebných objektov, vznikla zvláštna situácia, keď
súčasne prebiehajú projektové aktivity na rôznych stupňoch projektovej dokumentácie –
podklady pre posúdenie zmien v rámci procesu EIA (Zmena navrhovanej činnosti),
spracovanie dokumentácie pre potrebu zmeny existujúcich stavebných povolení (DZSD),
realizačná a výrobno-technická dokumentácia (DRS, VTD), prebieha povoľovací proces v
zmysle legislatívy a zároveň tam, kde je to legislatívne možné už aj realizácia stavby.
Technické riešenia všetkých stavebných objektov a ich detailov boli veľmi podrobne
analyzované početnými skupinami odborníkov. Pri návrhu, na Slovensku doposiaľ
nepoužitých, alebo menej známych riešení spolupracuje množstvo inžinierov pod vedením
projektového oddelenia D4R7 Construction s.r.o a projektového tímu spoločnosti
DOPRAVOPROJEKT, a.s.. Na posúdenie týchto návrhov boli prizvaní špičkoví odborníci
zo slovenských univerzít a výskumných ústavov. Okrem toho materské spoločnosti členov
zhotoviteľského konzorcia zapojili svoje odborné kapacity, ktoré samostatne, alebo spolu so
slovenskými expertmi potvrdzujú návrh a efektívnosť predkladaných riešení. Najmä
trojkilometrové dunajské súmostie je od svojho vzniku a bude aj po dokončení výnimočným
stavebným dielom.
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OPRAVA MOSTA NA DIAĽNICI D1 V KRIŽOVATKE PODBANSKÉ
František Brliť1– Štefan Choma2
ABSTRAKT
Zámerom opravy diaľničného mosta na diaľnici D1 v križovatke Podbanské bola
štandardná oprava mostného zvršku a vybavenia mosta, výmena mostných ložísk a sanácia
povrchov betónových konštrukcií. Účelom opravy malo byť zlepšenie stavebno-technického
stavu mosta tak, aby bola zabezpečená spoľahlivá prevádzkyschopnosť mosta. Po
odstránení súčastí mostného zvršku sa naplno prejavil zlý stav betónu nosnej konštrukcie,
ktorý nebol pozorovateľný počas prípravy stavby. Nakoniec sa preukázala prítomnosť
alkalicko-kremičitej reakcie a bolo nevyhnutné rozhodnúť o havarijnom stave mosta a jeho
nahradení novou mostnou konštrukciou.

1

ÚVOD

Pôvodný most bol postavený ako súčasť diaľničného úseku Liptovský Ján – Liptovský
Hrádok. Projektová dokumentácia bola vypracovaná v stupni vykonávacieho projektu
v r. 1976. Most bol daný do užívania v roku 1984.
Most sa nachádza v Žilinskom kraji, okres Liptovský Mikuláš v extraviláne obce Liptovský
Peter, v mieste kríženia diaľnice D1 s cestou II/537 v križovatke Podbanské.

Obrázok 1 - Pohľad na ľavý most pred opravou

2

STRUČNÝ POPIS KONŠTRUKCIE PÔVODNÉHO MOSTA

Mostný objekt tvorí spojitá trámová nosná konštrukcia dvojkomôrkového priečneho rezu s
konštantnou výškou 1,7 m z monolitického predpätého betónu B400. Most je riešený ako
dva navzájom oddelené objekty pre každý pás diaľnice. Šírka škára medzi mostmi je 1,4 m.
Dĺžka premostenia pre oba mosty je 131 m. Súbežné mosty majú rozdielne usporiadanie
v pozdĺžnom smere súvisiace s usporiadaním križujúcich prekážok, ľavý most má 5 polí
a pravý má 4 polia. Most je situovaný v prechodnici a výškovo stúpa v konštantnom spáde
0,8 %. V priečnom smere je na moste jednostranný sklon 2,4 %.
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Z dôvodu umiestnenia mosta v križovatke, kde šírkové usporiadanie diaľnice rešpektuje
potrebné zaraďovacie a vyraďovacie pruhy, majú obidva mosty rozdielne šírkové
usporiadanie. Šírka ľavého mosta medzi zvodidlami je 12,75 m a spolu s rímsami (ľavá
rímsa šírky 1,65 m, pravá rímsa šírky 0,8 m) predstavujú celkovú šírku ľavého mosta 15,25
m. Šírka pravého mosta medzi zvodidlami je 11,75 m a spolu s rímsami (ľavá rímsa šírky
1,65 m, pravá rímsa šírky 0,8 m) predstavujú celkovú šírku ľavého mosta 14,25 m.
Most je založený na plošných základoch. Piliere sú tvorené železobetónovými stenami,
ktoré sú do základov a nosnej konštrukcie votknuté alebo sú s nimi spojené prostredníctvom
vrubových kĺbov.

3

PREDPOKLADANÝ ROZSAH OPRAVY PODĽA PÔVODNÉHO
ZÁMERU

Pôvodným zámerom opravy bolo zlepšenie stavebno-technického stavu mosta a pozostával
z návrhu týchto technologických a konštrukčných riešení:
• vybúranie mostného zvršku v celej dĺžke mosta až na nosnú konštrukciu;
• zhotovenie otvorov pre vstup do komôrok nosnej konštrukcie s vyčistením;
• vybúranie jestvujúcich prvkov odvodnenia mosta;
• vybúranie jestvujúcich mostných záverov (2 x typ GHH A60 na každom moste);
• vybúranie prechodových dosiek;
• výmena mostných ložísk;
• zhotovenie novej vyrovnávacej vrstvy;
• zhotovenie novej vozovky vrátane hydroizolácie;
• zhotovenie nového odvodnenia;
• zhotovenie nových prechodových dosiek vrátane potrebnej úpravy záverných múrikov;
• zhotovenie nových mostných záverov (2 x 2 ks) vrátane výpočtu dilatačných pohybov;
• celoplošná sanácia spodnej stavby a podhľadu nosnej konštrukcie, ktoré sú v styku so
vzduchom;
• úprava terénu a svahových kužeľov pod mostom.
Pre ľavý aj pravý most sa navrhoval rovnaký rozsah prác.

4

SKUTOČNÝ STAV NOSNEJ KONŠTRUKCIE PO ZAČATÍ PRÁC NA
OPRAVE MOSTA

Oprava mosta bola naplánovaná v dvoch etapách. V prvej etape sa mal opraviť ľavý most,
v druhej etape pravý most.
Práce začali štandardným spôsobom, búracími prácami a vypracovávaním dokumentácie na
vykonanie prác (DVP) po zadefinovaní konkrétnych výrobkov.
Prvý náznak možných problémov nastal po zhotovení otvorov pre vstup do nosnej
konštrukcie. Bol to moment prvého vstupu od času zhotovenia, pretože komôrky boli
neprístupné a debnenie komôrok zostalo vo forme strateného debnenia vo vnútri nosnej
konštrukcie.
V komôrkach sa nachádzali zvyšky strateného dreveného debnenia v značnom štádiu
rozkladu spôsobeného vlhkým prostredím. Na hornej doske boli pozorovateľné vápenné
inkrustácie, čo je jasným znakom presakujúcej vody cez hornú dosku nosnej konštrukcie.
Stav nosnej konštrukcie sa plne preukázal po odstránení mostného zvršku. Na miestach po
odstraňovaní bol povrch nosnej konštrukcie značne zdegradovaný a miestami povrchová
pevnosť vykazovala takmer nulové pevnosti. Časť konzoly priečneho rezu po odstránení
mostnej rímsy stratila schopnosť udržať sa v svojej polohe a samovoľne spadla do priestoru
pod mostom. Takmer rovnaký stav betónu nosnej konštrukcie sa preukázal na celej ploche.
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Obrázok 2 – Pohľad do komôrky mosta po jej sprístupnení
V záujme zachovať nosnú konštrukciu sa rozsah opráv spočiatku prehodnocoval. Rozhodlo
sa o čiastočnej výmene najviac degradovanej časti priečneho rezu, ktorou boli konzolové
časti. Preto sa pristúpilo k odstraňovanou časti konzol rezaním väčších blokov, aby sa
predišlo nekontrolovateľnému padaniu kusov betónu pod most.
Počas týchto prác sa na rezných plochách objavili súbory horizontálnych trhlín, ktoré
pripomínali bridlicovité porušenie betónu, miestami v celej hrúbke priečneho rezu konzolou.
Tento bridlicovitý rozpad napovedal na možné problémy súvisiace s prípadným zamrznutím
betónovej zmesi počas realizácie. Túto teóriu podporili aj získané informácie, že iný most
v tejto križovatke počas realizácie bol podrobený skúmaniu práve preto, že časť priečneho
rezu musela byť po betonáži odstránená a nahradenia novou z dôvodu, že čerstvý betón
zamrzol a musel byť odstránený.
Vzhľadom na celkový stav betónu nosnej konštrukcie pozorovanému na hornej doske, na
vnútorných stenách komôrok a spomenutých konzol sme správcovi odporučili zastaviť
práce na oprave mosta v pôvodne uvažovanom rozsahu a vyhlásiť havarijný stav mosta.

Obrázok 3 – Pohľad na konzolu priečneho rezu po odpadnutí narušeného betónu
Pozorovaný stav betónu nosnej konštrukcie mal už vplyv na statickú spoľahlivosť mosta,
s čím sa pri návrhu opravy napočítalo. Rozhodnutím správcu na základe odporúčania bol
most zaradený do stavebno-technického stavu v stupni VII, čo predstavuje havarijný stav.

61

Bolo rozhodnuté zahájiť práce na diagnostike nosnej konštrukcie tak, aby sa zistil stav
betónov a aby sa potvrdila alebo vyvrátila opodstatnenosť rozhodnutia zaradenia mosta do
havarijného stavu.

5

DIAGNOSTIKA BETÓNOVÝCH SÚČASTÍ NOSNEJ
KONŠTRUKCIE

Rozsah diagnostiky sa navrhol tak, aby dal odpovede na otázky, na základe ktorých by bolo
možné jednoznačne rozhodnúť o ďalšom postupe prác na oprave.
Projektant zadefinoval nasledovné otázky:
• s akou triedou a pevnosťou jestvujúceho betónu sa dá staticky posúdiť nosná
konštrukcia;
• aká je predpokladaná životnosť betónu a s tým súvisiaca životnosť mosta;
• predbežný návrh opatrení pre ďalší postup v prípade rekonštrukcie mosta.
Celý program diagnostiky bol nastavený tak, aby jej výsledky dali odpoveď aj na
podozrenia, ktoré sa vynárali po vizuálnej obhliadke nielen správcom a projektantom, ale aj
realizátorom diagnostických prác. Bolo to predovšetkým podozrenie zo zmrznutia betónovej
zmesi a prípadná prítomnosť alkalicko-kremičitej reakcie v betóne (AKR). Tomuto javu
napovedala skutočnosť, že betón vykazoval také známky porušenia, ktoré nie sú obvyklé.
Pre vykonanie diagnostiky boli odobrané vzorky betónu z vytypovaných miest nosnej
konštrukcie aj spodnej stavby v miestach s rôznymi stupňami narušenia betónu.

Obrázok 4 – Pozorovateľné bridlicovité porušenie betónu
Bolo, odobraných 18 vŕtaných vzoriek betónu. Vzorky boli odvŕtané s rôznou úspešnosťou,
na niektorých miestach odvrtov dochádzalo k samovoľnej deštrukcii vzorky z dôvodu
takmer nulovej pevnosti. Schmidtove skúšky pevnosti betónu boli zrealizované v 60-tich
vybraných miestach.

6

POUŽITÉ KAMENIVO A CEMENT PRI VÝSTAVBE MOSTA

Podľa údajov uvedených v elaboráte kvality z výstavby mosta je zrejmé, že kamenivo
použité pri výrobe betónu bolo získané z lokality Malužiná (prírodné hutné drvené
kamenivo s veľkosťou zrna 4 – 16 mm) a Hrušovany (piesok s veľkosťou zrna 0 – 4 mm).
V elaboráte kvality sa tiež uvádza, že na výrobu betónu bol použitý cement PC 400
z cementárne v Banskej Bystrici.
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VÝSLEDKY DIAGNOSTIKY

Diagnostika preukázala tieto vlastnosti betónu:
Pevnosť betónu v tlaku:
• Celková charakteristická pevnosť betónu v tlaku spodnej dosky: fck, is, cube = 26,4 MPa, čo
odpovedá pevnostnej triede betónu C25/30.;
Pevnosť betónu v ťahu:
• Merania na konštrukcii a na odobratých vzorkách poukázali na viacero miest, kde je
ťahová pevnosť betónu veľmi nízka, čo naznačuje materiálový problém betónu
(pravdepodobne AKR). Pevnosť betónu v ťahu nezodpovedá triede betónu určenej podľa
pevnosti v tlaku.
Prítomnosť alkalicko-kremičitej reakcie (AKR):
• Bola potvrdená prítomnosť alkalicko-kremičitej reakcie v betóne. V spodnej doske,
v poliach 2 a 5 bola zistená prítomnosť reaktívnych zŕn s povlakmi gélu a drobné póry
vyplnené koróznym gélom, čo znamená, že v prípade nedokonalého zamedzenia
prístupu vody sa AKR môže rýchlo a nebezpečne rozvinúť. V hornej doske, v poli 5 bola
zistená silná aktívna korózia betónu vplyvom AKR. Aj pri odbere vzoriek boli na
viacerých miestach na stenách vyvŕtaných otvorov viditeľné prasknuté zrná kameniva.
Chemický rozbor betónu:
• Oxidy Na2O3 a K2O3 – zistený výrazne zvýšený obsah týchto oxidov, možno
predpokladať na mostnej konštrukcii alkalicko – kremičitú reakciu spojenú s veľkým
rozpínaním cementového kompozitu za vzniku veľkého množstva trhliniek a trhlín.
• Oxidy skupiny R2O3, oxid železitý Fe2O3 a hlinitý Al2O3 - z veľmi vysokého obsahu
oxidov skupiny R2O5 možno predpokladať a predložený Stavebný denník to potvrdil, že
betonáž mostovky sa robila v zimnom období pri nízkych teplotách. Pri betonáži
v zimnom období sa v 80 rokoch používali protimrazové prísady napr. síran hlinitý
Al2(SO4)3 až do teploty -25°C v množstve 1 až 2% z hmotnosti cementu. Zvýšený obsah
týchto oxidov spôsobuje koróziu v dlhom časovom období. Znižujú dlhodobo
mrazuvzdornosť betónu. Taktiež sa v období realizácie mostnej konštrukcie používali
ako urýchľovače tuhnutia a na rýchlejšie dosiahnutie pevnosti v zimnom období chlorid
vápenatý CaCl2 a chlorid hlinitý AlCl3 ako urýchľovače tuhnutia. Zvýšený obsah oxidu
hlinitého spôsobuje aj ťažené riečne kamenivo s obsahom ílovitých minerálov.
Stanovenie obsahu chloridových iónov v betóne:
• Obsah chloridových iónov v povrchovej vrstve betónu bol nadlimitný v dvoch prípadoch
– vo vzorkách odobratých z hornej dosky v poliach č. 4 a 5. Ostatné miesta vyhovujú
s výraznou rezervou.
Odolnosť povrchu cementového betónu proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích
látok:
• Celkom 10 z 12 vzoriek betónu hornej a spodnej dosky nepreukázalo ani minimálnu
odolnosť proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok.
Kvalita povrchu betónu skúškou permeability:
• Celkom 9 zo 16 skúšok na povrchu spodnej dosky bolo vyhodnotených stupňom kvality
4 alebo 5, čo znamená povrch betónu „zlý“ alebo „veľmi zlý“. V každom mostnom poli
bolo minimálne jedno takéto nevyhovujúce miesto.
Nasiakavosť betónu:
• Betón v celej nosnej konštrukcii je z hľadiska nasiakavosti nevyhovujúci.
Stanovenie hĺbky karbonatizácie betónu:
• Hĺbka prieniku karbonatizácie na hornej doske je nulová (povrch bol otryskaný) a na
spodnej doske bola maximálna zistená hodnota 18 mm.
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ZÁVER

Na základe výsledkov diagnostiky bolo možné konštatovať:
• pevnosť betónu v tlaku zodpovedá projektovanej triede C 25/30 v celej nosnej
konštrukcii;
• betón vykazuje významné rozdiely v pevnosti v tlaku v jednotlivých miestach odberu;
• pevnosť betónu v ťahu je v rozmedzí 0,05 MPa až 1,91 MPa, pre veľký rozptyl hodnôt
ju však nebolo možné štatisticky vyhodnotiť;
• zistené hodnoty pevnosti betónu v ťahu však ani jednotlivo nezodpovedajú triede betónu
určenej podľa pevnosti v tlaku;
• kolorimetrickou metódou bolo zistené, že v betóne sú prítomné splodiny alkalickokremičitej reakcie;
• na niektorých miestach je hodnotenie AKR už v kategórii IV, čo predstavuje silné
narušenie betónu a jeho rozpad;
• z chemického rozboru vyplýva, že je v betóne vysoký podiel alkálií, ktorý
niekoľkonásobne prekračuje povolené hodnoty;
• vysoký podiel alkálií v kombinácii s kamenivom, ktoré obsahuje amorfný kremík má za
následok potvrdený vznik AKR;
• zistilo sa veľké množstvo hlinitanov, čo je pravdepodobne spôsobené používaním
prímesí počas betónovania pri veľmi nízkych teplotách;
• bol zistený veľmi malý obsah CaO čo znamená degradáciu betónu vylúhovaním voľného
vápna;
• bolo zistené, že obsah chloridových iónov v krycej vrstve nie je významný, čo znamená,
že k vzniku a priebehu AKR používanie posypových solí prispelo zanedbateľne;
• skúška odolnosti betónu voči vode a rozmrazovacím látkam ukázala, že betón
nevyhovuje a rozpadáva sa;
• nasiakavosť betónu nevyhovuje na žiadnej vzorke;
• permeabilita (kvalita) krycej vrstvy betónu poukazuje na väčšine skúšaných miest na zlý
alebo veľmi zlý betón.
Z výsledkov diagnostiky, po preskúmaní a vyhodnotení pôvodných dokumentov z obdobia
výstavby (stavebné denníky, protokoly o skúškach) je možné jednoznačne konštatovať, že
na stavbe bol použitý nevhodný materiál (kombinácia kameniva so zvýšeným obsahom
amorfného kremíka a cementu so zvýšeným obsahom alkálií) a niektoré časti konštrukcie
boli vyhotovené za nevhodných poveternostných podmienok (nízke teploty s otáznym
použitím ochranných opatrení). Diagnostikou sa potvrdilo nevhodné zloženie betónu. Túto
skutočnosť nie je možné vyriešiť nijakou sanáciou alebo opravou, keďže nejde len
o degradáciu materiálu v priebehu času ale priamo o jeho nevhodné zloženie. Zároveň
prítomnosť splodín alkalicko-kremičitej reakcie v nosnej konštrukcii, kde na viacerých
miestach už dochádza k rozpadu betónu nosnej konštrukcie, neumožňuje žiadnu zmysluplnú
sanáciu či opravu. Rýchlosť a priebeh AKR sú navyše veľmi nepredvídateľné.
Diagnostika mosta jednoznačne preukázala oprávnenosť nariadenia zastavenia stavebných
prác na oprave podľa pôvodného zámeru a zaradenie mosta do stavebno-technického stavu
VII. – havarijný stav. Na základe tohto rozhodnutia boli zahájené procesy súvisiace
s odstránením pôvodného mosta, s návrhom a zhotovením nového mosta.
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SONOCENTRUM – BETONOVÉ KONSTRUKCE
Miloš Zich 1– Pavel Hladík2– Martin Lukšo3–
Hynek Polák4
ABSTRAKT
Příspěvek představuje nosné konstrukce objektu SONOCENTRA v Brně. Objekt byl navržen
jako reprezentativní stavba nahrávacího studia SONO RECORDS s víceúčelovým využitím
(hotel, restaurace, parkování, nahrávací studio, koncertní a divadelní sál). Autorem
architektonického návrhu je architekt František Šmédek [1], statické řešení prováděla firma
Hladík a Chalivopulos, s.r.o., dodavatelem hrubé stavby byla firma BRESTT s.r.o. V rámci
tohoto článku je popisováno konstrukční řešení hlavního dilatačního celku SO 01, který
tvoří architektonickou dominantu celé stavby. Konstrukce nahrávacího sálu je zde tvořena
železobetonovou skořepinou ve tvaru rotačního elipsoidu, umístěného mezi dvě vícepodlažní
budovy.

1

ÚVOD

Stavba SONOCENTRA je navržena v proluce na brněnské ulici Veveří. Jedná se o stavbu
s velkou bílou koulí uprostřed, obr. 1. Hlavní objekt má 4 podzemní podlaží, v části
půdorysu je devět a v části pět nadzemních podlažích. 4.PP až 2.PP slouží pro parkování.
V 1.PP se nachází vstupní hala a restaurační zařízení. V 1.NP až 5.NP je umístěn
v železobetonové skořepině tl. 300 mm polyfunkční koncertní, divadelní a nahrávací sál pro
cca tři sta lidí dále restaurační zařízení, galerie a hotel. 6.NP až 9.NP je určeno pro
ubytování.

Obr. 1 Vizualizace objektu

doc. Ing., PhD., ÚBZK VUT FAST Brno, Veveří 95, Brno, zich.m@fce.vutbr.cz, tel. +420 541 147 860,
www.fce.vutbr.cz
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Ing., Hladík a Chalivopulos, s.r.o., Pekařská 398/4, 602 00 Brno, Czech Republic, www.hch.cz
Tel: +420 539 085 600-2, Email: hladik@hch.cz, hch@hch.cz
3
Ing., Hladík a Chalivopulos, s.r.o., Pekařská 398/4, 602 00 Brno, Czech Republic, www.hch.cz
Tel: +420 539 085 600-2, Email: lukso@hch.cz, hch@hch.cz,
4 Ing., BRESTT, s.r.o., Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, Czech Republic, www.brestt.cz Tel: +420 541 237 071,
Fax: +420 541 237 071, Email: brestt@brestt.cz
1
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Spodní stavba má přibližně obdélníkový půdorys, přičemž od úrovně terénu tvoří objekt dvě
samostatně stojící budovy s půdorysem kruhové úseče svírající mezi sebou víceúčelový sál
tvaru rotačního elipsoidu s podélnou osou délky 24,6 m a shodnými příčnými osami
(vodorovná a svislá) délky 17,6 m, obr. 2. Podélný řez sálem (vodorovný i svislý) je elipsa,
příčný řez sálem je kružnice, obr. 3. V místech, kde je víceúčelový sál dispozičně propojen
se dvěma podporujícími budovami, je skořepina sálu přerušena. Víceúčelový sál je
podporován čtveřicí masivních šikmých železobetonových sloupů. V úrovni stropních desek
po obou stranách přiléhajících budov jsou uvnitř sálu po obvodu vetknuté galerie (sloužící
k sezení pro diváky), které jsou konzolovitě vyloženy (cca 3 m) ze skořepiny. Galerie mají
zakřivený půdorys v závislosti na zakřivení sálů (rotační elipsoid) a jsou lokálně propojeny
se stropními deskami budov obepínajících sál. V úrovni stropní desky nad 4.NP je
v příčném směru sálu navržená předpjatá lávka pro sezení diváků, obr. 2 a 3.

Obr. 2 Schéma tvaru stropní desky nad 3.NP

2

PROJEKT

Projekční práce na objektu začaly v roce 2009, postupně byly zpracovány všechny stupně
projektové dokumentace statiky (územní řízení, stavební povolení, pro provedení stavby,
dodavatelská dokumentace). Při navrhování nosných konstrukcí stavby bylo vyvinuto
maximální úsilí co nejvíc dodržet architektonický záměr betonového rotačního elipsoidu,
přičemž zadáním bylo v prostoru pod elipsoidem nechat volný prostor bez svislých nosných
konstrukcí. Tato snaha nesla sebou řadu statických komplikací a relativně složité a náročné
provedení na stavbě. Už při návrhu konstrukcí muselo být zohledněno rozdělení stavby na
jednotlivé etapy vyplývající z geometrické komplikovanosti stavby a technologických
přestávek plynoucích z předpětí jednotlivých konstrukcí.
Projekční práce statiky vyžadovaly vytvoření řady rozsáhlých výpočetních modelů.
Základem byl prostorových model celé konstrukce programu Scia Engineer, obr. 4. V 3D
modelu bylo zapotřebí předpětí zohlednit včetně jednotlivých fází výstavby. Na jednotlivé
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konstrukce byly rovněž zpracovány 2D stěnové a deskové modely výseků konstrukce,
Předpjaté prvky byly analyzovány s využitím modulu pro časovou analýzu konstrukcí
(TDA). Spodní stavba byla dimenzována odděleně v samostatných 2D modelech. Projekční
práce musely řešit dimenzování řady staticky náročných detailů, např. spojení podporujících
šikmých sloupů 1.NP a skořepiny, vyvěšení spodní skořepiny atd.

A1

Obr. 3 Schéma příčného a podélného řezu skořepinou

Obr. 4 Výpočetní 3D model [2]

3

Obr. 5 Realizace – monolitický skelet po
dokončení

REALIZACE

Práce na stavbě začaly v létě 2011, kdy byl v předstihu realizován dilatační celek SO 02 jednopodlažní objekt v zadní části parcely určený pro parkování. Práce na hlavním
dilatačním celku začaly v prosinci 2011, přičemž hrubá stavba monolitického skeletu byla
dokončena v únoru 2013, obr. 5. Stavba celkem zahrnuje cca 5 000 m3 betonu, 750 t
betonářské oceli a 4,4 t přepínací oceli.
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Spodní stavba
Objekt (SO 01) je umístěn v proluce, z toho důvodu při realizaci stavební jámy musely být
její stěny pažené a sousední objekty podchyceny (kombinací tryskové injektáže
a záporových stěn). Obvodové konstrukce spodní stavby (základová deska a obvodové
suterénní stěny) jsou provedeny z „vodostavebního“ betonu v systému železobetonová „bílá
vana“ založená na železobetonových vrtaných pilotách. Stropní desky podzemních podlaží
jsou navržené jako lokálně podepřené s deskovým zesílením.
Rotační elipsoid
Dominantou objektu je rotační elipsoid. Vzhledem k tomu že půdorysný řez v jakémkoli
místě je elipsa a příčný řez kružnice, nikdy nemá stěna sálu po obvodě konstantní zakřivení.
Byl proto vypracován 3D model skořepiny sálu s vykreslenými průniky s jednotlivými
navazujícími konstrukcemi. Na základě tohoto modelu byla firmou DOKA zpracovaná
dokumentace na výrobu jednotlivých dřevěných ramenátů, které byly na stavbě postupně
osazované jako žebra tvořící „poledníky“ elipsoidu. Na ramenáty při vnějším povrchu
skořepiny byly postupně přikládané desky řezané na stavbě přímo na míru. Realizace stěn
bednění skořepiny připomínala výstavbu dřevěné lodě. Po provedení armovacích prací
včetně osazení kanálků svislého předpětí (obr. 6) skořepiny byly osazené ramenáty vnitřní
strany. Betonáž probíhala po pásech vysokých cca 300 mm, přičemž postupně bylo
doplňované vnitřní bednění rovněž z jednotlivých prken na míru.

Obr. 6 Betonářská a svislá předpínací výztuž spodní části elipsoidu
Spodní část stěn skořepiny až do úrovně stropní desky nad 3.NP jsou svisle dodatečně
předepnuté 3-lanovými kabely (systém VSL), celkem 19 kabelů, obr. 6. Kabely začínají
v průniku dna a stěn skořepiny a vytvářejí poledníky skořepiny. Vynášejí tak zatížení spodní
části kopule do horní části. Pro umožnění předpínání byl ve stropní desce, která tvořila dno
skořepiny, vynechán pruh desky. Ten se dobetonoval až po předepnutí skořepiny
a provedení injektáže. Vrchlík skořepiny je železobetonový, byl postupně v pruzích
betonován do jednostranného bednění, obr. 7.
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Stropní deska nad 1.NP
Hlavní stropní deska uvnitř skořepiny sloužící jako prostor pro sezení diváků je navržená na
rozpětí až cca 14 m. Je dodatečně předepnuta osmi sedmi-lanovými kabely VSL se
soudržností. Předpětí vytváří 2 skryté průvlaky výšky 450 mm z betonu C45/55. Uložení
stropní desky do skořepiny sálu se odehrává ve stejné výškové úrovni jako průnik 4 šikmých
masivních sloupů podepírajících skořepinu se skořepinou samotnou. V těchto místech
dochází k velké koncentraci napětí a ke kumulaci výztuže, proto byly kotvy předpětí stropní
desky umístěné ještě před místo uložení stropní desky, ta byla zabetonována a předepnutá
a místo uložení bylo dobetonované až následně. V místě styčníku sloupu, skořepiny
a stropní desky byly navržené masivní ocelové tuhé vložky pro bezpečný přenos sil do
sloupů.
Předpjaté konzoly pro sezení diváků
V úrovni stropních desek po obou stranách přiléhajících budov jsou uvnitř sálu po obvodu
vetknuté galerie (sloužící k sezení pro diváky), které jsou konzolovitě vyloženy
ze skořepiny sálu na délku cca 3 m. Galerie mají zakřivený půdorys v závislosti na zakřivení
sálů (rotační elipsoid) a jsou lokálně propojeny se stropními deskami budov obepínajících
sál (stropní desky nad 2.NP a 3.NP). Galerie jsou dodatečně předepnuté jednolanovým
předpínacím systémem se soudržností. V úrovni stropní desky nad 4.NP je v příčném směru
v sálu navržená železobetonová předpjatá lávka pro sezení diváků. Lávka překonává rozpon
cca 13,5 m a je proto předepnuta dvěma sedmi-lanovými kabely se soudržností. Lávka byla
realizovaná (zabetonovaná a předepnutá) jako staveništní prefabrikát (obdobný systém jako
u stropní desky nad 1.NP), přičemž místo uložení do skořepiny sálu bylo dobetonováno až
následně.

Obr. 7 Výztuž vrchlíku skořepiny – pracovalo se za každého počasí
Článek popisuje pouze některé zajímavosti z výstavby budovy - zejména konstrukcí
vlastního sálu (obr. 8), přičemž samotná stavba obsahuje řadu dalších náročných
betonářských prvků a detailů (fasádní sloupy s velkou štíhlostí, stěnové nosníky nad
jevištěm, pohledové betony apod.), které v rámci tohoto článku popisovány nejsou.
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Obr. 8 Dokončená galerie uvnitř sálu a předpjatá lávka

Obr. 9 Pohled z ulice Veveří po finálním dokončení objektu

6

ZÁVĚR

Ukázalo se, že výstavba architektonicky nepravidelného objektu takových rozměrů není
jednoduchá. Vyžadovala těsnou spolupráci dodavatele stavby s projektantem betonových
konstrukcí. Tato spolupráce se ukázala jako úspěšná. Po dokončení výstavby v roce 2014
objekt úspěšně plní svoji funkci a je častým cílem návštěvníků, obr. 9.

Literatura
[1] Šmédek s.r.o., Architektonický návrh stavby SONOCENTRA, www.smedek.cz
[2] ESA PrimaWin – Reference Manual, program TDA pro časovou analýzu rámových
konstrukcí, SCIA Software, Scientific Application Group, Belgium, 2007.
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POLYFUNKČNÝ KOMPLEX „TABÁŇ“
Iyad Abrahoim1– Ivan Hollý2– Július Boček 3 - Róbert Sonnenschein 4
ABSTRAKT
Polyfunkčný komplex „Tabáň“ v Nitre pozostáva zo siedmych blokov, ktoré navzájom
vytvárajú jeden ucelený súbor. Tento článok sa zameriava na popis základných dimenzií
komplexu a parametrov nosnej konštrukcie, ktorá pozostáva zo železobetónových prvkov.

1

ÚZEMIE A ŠIRŠIE VZŤAHY

Obytný komplex „Tabáň“, sa nachádza v mestskej pamiatkovej zóne Nitra-Staré Mesto.
Stavba komplexu je vymedzená ulicami Štúrova, Piaristická a Palánok. V blízkosti je
materská škola, kláštorný komplex piaristov s kostolom sv. Ladislava, na Piaristickej ulici
obchodný dom TESCO, na ulici Palánok polyfunkčná budova obchodu a služieb s
parkoviskom a na náprotivnej strane Štúrovej ulice budova okresného a krajského súdu.
Jestvujúca okolitá zástavba je prevažne dvojpodlažná až štvorpodlažná.
Stavebný pozemok má lichobežníkový tvar, pričom celková plocha pozemku je 10 511 m2. Z
hľadiska topografie je stavebný pozemok kopec so strmým nábehom svahu cca 45° zo strany
Štúrovej a Piaristickej ulice, ktorý je tvorený antropogénnymi navážkami. Súčasný tvar dostal
v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, kedy sa územie stalo skládkou sute zo zbúraných
domov kvôli výstavbe obchodného domu PRIOR (dnes TESCO). Je to teda za (polstoročná
navážka s priemernou hrúbkou
navezenej vrstvy do 2 m), na ktorom
sa nachádza zeleň. Výškový rozdiel
najvyššieho a najnižšieho bodu
pozemku predstavuje 11m.
Konštrukčná
nula
zodpovedá
nadmorskej
výške
146,00m.
Priemerná ročná teplota je 7,5 až
10,0 °C a priemerný ročný úhrn
zrážok je 500 až 800mm. Komplex
sa skladá z obytných objektov s
označením A, B, C, D, E, F
a administratívneho bloku. Prvá
etapa pozostáva z výstavby objektov
D+E+F.
Obrázok 1: Prehľadná situácia
záujmového územia

1
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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A OBJEKTOVÁ SKLADBA

Názov stavby:

POLYFUNKČNÝ KOMPLEX „TABÁŇ“

Miesto stavby:

Parcely číslo 1185/1, 1185/3, 1185/4, 1185/5 katastra
nehnuteľností, okres Nitra, obec Nitra, katastrálne územie Nitra

Investor:

Projekt Tabáň, s.r.o., Mlynské nivy 42, 821 09 Bratislava

Generálny projektant:

VERIDA, s.r.o. , Stračia 90, 949 01 Nitra

Projektant statiky:

Boček & Partners (Boček, s. r. o.)

Plošné a priestorové bilancie objektu
Zastavaná plocha podzemnou časťou komplexu:

8 200 m2

Zastavaná plocha nadzemnou časťou komplexu (v kontakte s terénom):

5 274 m2

Plocha nádvoria (átria s parkovou úpravou):

2 519 m2

Celkový počet bytov:

174

Celková plocha bytov:

11 470 m2

Celková plocha administratívnych priestorov:

6 504 m2

Celková podlažná plocha nadzemných podlaží:

33 853 m2

Celková plocha podzemných podlaží:

15 668 m2

Celkový počet parkovacích miest v dvoch podzemných podlažiach:

483

Celková plocha zelene:

2 730 m2

Spotreba betónu /výstuže:
Základová doska a suterénne steny ("biela vaňa"):

6 650 m3/ 1 130 t

Stropné dosky podzemných podlaží

4 900 m3/

750 t

Stropné dosky 1.NP až 7.NP blok A až F

5 880 m /

500 t

Stropné dosky 1.NP až 6.NP Admnistratíva

1 460 m3/

175 t

3

Zvislé nosné prvky (steny + stĺpy)

3

5 800 m /

475 t

Riešený stavebný objekt pozostáva zo siedmych blokov pod ktorými sa nachádzajú 2 podlažia
podzemných garáží. Jeden blok bude plniť funkciu administratívy a šesť blokov bude
obytných. Všetky bloky sú samostatné dilatačné celky.
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Obrázok 2: Situácia s popisom stavebných objektov

3

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE NOSNÉHO SYSTÉMU

Stavba je navrhnutá ako monolitická železobetónová konštrukcia. Nosný systém stavby tvoria
dva typy konštrukčných sústav. V obytných blokoch (SO-201 až SO-206) je to sústava
železobetónových stien a v administratívnej časti (SO-100) tvorí nosnú sústavu rámový
monolitický skelet doplnený dvomi vertikálnymi stužujúcimi jadrami.
Vertikálny nosný systém objektu je riešený ako sústava vnútorných a vonkajších nosných
stien z vystuženého betónu, stĺpov z vystuženého betónu a zo železobetónových jadier,
v ktorých priestoroch sa nachádzajú výťahové šachty a schodisko. Nosný systém je po výške
objektu členený do dvoch typov.
V prvom a druhom podzemnom podlaží na kóte -3,50 a -6,35 tvorí zvislý nosný systém
kombinácia vonkajších a vnútorných nosných stien z vystuženého betónu doplnených
o železobetónové stĺpy. Obvodové steny z vystuženého betónu sú hrúbky 300 mm a sú
súčasťou bielej vane. Vnútorné steny z vystuženého betónu sú hrúbky 200 mm Hrúbka stien
jadra je 200 mm. Železobetónové stĺpy sú obdĺžnikového tvaru s rozmermi
300 mm x 300 mm, respektíve 300 mm x 1775 mm.
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V nadzemných podlažiach v administratívnej časti na kóte ±0,000 až +22,42 tvoria zvislý
nosný systém železobetónové stĺpy doplnené o železobetónové jadrá. Hrúbka stien jadra je
200 mm. Železobetónové stĺpy sú štvorcového tvaru s rozmermi 400 mm x 400 mm.
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V nadzemných podlažiach v obytnej časti na kóte ±0,000 až +22,42 tvoria zvislý nosný
systém železobetónové steny v dvoch navzájom kolmých smeroch. Hrúbka stien jadra je
200 mm.

Obr. 4 – Priečny rez cez administratívu, átrium a blok C [5]
Keďže zvislý nosný systém v podzemných podlažiach nie je totožný so zvislým nosným
systémom hornej stavby, bolo nutné v niektorých miestach navrhnúť prechodovú („transfér“)
dosku. Hrúbka dosky je navrhnutá 450 až 600mm. Takáto stropná doska má zabezpečiť
prenos síl z horných podlaží (1.Np až 7-NP) do zvislých nosných prvkov v 1.PP a následne
do základov.
Stropné konštrukcie sú riešené ako obojsmerne vystužené stropné dosky s hrúbkou 200 mm,
resp. 210 mm. Stropy sú podopreté nosnými stenami a stĺpmi z vystuženého betónu.
Pri návrhu konštrukcie bolo treba okrem iného zohľadniť aj požiadavky zhotoviteľa
z hľadiska postupu realizácie jednotlivých blokov budovy, ako aj ich rôzne výškové úrovne.
Stropná konštrukcia pod átriom je navrhnutá hrúbky 400mm, ktorá je lokálne zhrubnutá na
500mm. Hrúbka stropnej konštrukcie bola navrhnutá s ohľadom na významné zaťaženie od
vegetácie v átriu kommplexu.
Objekt je založený plošne na základovej doske, ktorá je navrhnutá z vodonepriepustného
betónu C30/37, a spolu s obvodovými stenami suterénu tvorí konštrukciu bielej vane. Pod
základovou doskou je vyrovnávacia betónová vrstva z prostého betónu C12/15 hrúbky
100mm.
Balkóny sú navrhnuté ako prefabrikované, dodávané o zabudovanými prvkami pre prerušenie
tepelného mostu. Schodiskové konštrukcie sú prevažne trojramenné, dodávané ako
prefabrikáty. Napojenie schodiskových ramien prvkov na zvislé nosné konštrukcie je cez
konzoly pomocou prvku na prerušenie krokového hluku.

4

VIZUALIZÁCIE, VÝPOČTOVÉ MODELY, REALIZÁCIA

4.1 Vizualizácie
3D architektonické vizualizácie častí objektu sú na obr. 4 a 5. Tieto vizualizácie pomáhajú
lepšiemu pochopeniu architektonického zámeru autora projektu.
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Obr. 4 – Vizualizácia objektu - pohľad na administratívnu časť [5]

Obr. 5 – Vizualizácia objektu - pohľad do átria [5]

4.2 Výpočtové modely
Návrh konštrukcie bol robený vo výpočtovom FEM programe na 3D statickú
a dynamickú analýzu nosných konštrukcií. Náročnosti navrhovaného objektu
77

zodpovedalo aj množstvo zostavených celkových a čiastkových výpočtových
modelov konštrukcie, ktorých cieľom bolo čo najreálnejšie vystihnúť tok síl a
správanie sa konštrukcie.

A1

Obr. 6 – FEM model objektu

5

ZÁVER

Príspevok v krátkosti prezentuje popis konštrukcie polyfunkčného objektu „Tabáň“
v Nitre. Objekt je navrhnutý ako monolitická dosko-stenová železobetónová,
konštrukcia (blok A až F), resp. ako rámová s lokálne podopretými stropnými
konštrukciami (Administratíva). Spodná stavba je riešená ako vodonepriepustná
konštrukcia, tzv. biela vaňa.
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SÚBOR BYTOVÝCH DOMOV A JAHO NAVRHOVANIE
S VYUŽITÍM BIM PROCESOV
Kamil Laco 1
ABSTRAKT
Projekt nosnej konštrukcie súboru bytových domov so spoločným podzemným podlažím je
navrhovaný na základe platných európskych noriem s využitím BIM procesov pri jeho
návrhu aj výkresovej dokumentácie. Štvorica bytových domov je delená na 4 bloky (každý
blok pre príslušný bytový dom), delený na 4 dilatačné celky. Bloky A a B vytvárajú
1 spoločný celok, blok C a blok D osobitné celky a 1 podzemný blok prepája bloky C a D.
Počas celej projekčnej fázy projektu pre stavebné povolenie bol 3D model nosnej
konštrukcie prepojený s architektonickým modelom, čo zabezpečovalo koordináciu medzi
architektonickou kanceláriou a projektantom statiky.

1

ÚVOD

Novostavba bytového domu pozostáva zo 4 objektov s jedným spoločným podzemným
podlažím. Bloky A, B a C sú v nadzemných podlažiach tvarovo podobné so 4-mi (Blok B) a
5-mi (Blok A a C) podlažiami. Blok D je tvarovo odlišný a má 6 nadzemných podlaží.
Pôdorysné rozloženie blokov A, B a C je tvaru obdĺžnika s vonkajšími rozmermi 22,70 m ×
16,20 m. Blok D (SO 01) je rovnako obdĺžníkového tvaru s vonkajšími rozmermi 50,00 m ×
16,20 m. Strecha všetkých objektov je plochá, s atikou. Nad 1.PP mimo nadzemných častí
jednotlivých blokov sa nachádza vegetačná strecha. Hlavný nosný systém je tvorený z
obvodových a vnútorných železobetónových nosných stien, doplnený o ŽB stĺpy v 1PP.
Bytový dom tvoria 4 dilatačné celky. Samostatný pre blok C a D, spoločne pre bloky A a B
a samostatný celok tvorí ešte prechodový objekt len s 1 podzemným podlažím, ktorý spája
bloky C a D.

Obr. 1: 3D model nosnej konštrukcie

1
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NOSNÁ KONŠTRUKCIA BYTOVÝCH DOMOV

2.1

Základy

Založenie objektu je navrhnuté zo železobetónu s bentonitovou hydroizoláciou. V štádiu
vypracovanie tohto projektu bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum (IGP) na danej
parcele, preto sa pri návrhu nosnej konštrukcie postupovalo s poskytnutými závermi.
Materiál základovej konštrukcie je betón triedy pevnosti podľa STN EN 206 C25/30 – XC3,
XA1, XD1(SK) – Cl 0,4 – Dmax16 – S3. Pod úrovňou základovej škáry je navrhnutá
únosná vrstva zhutnených kamenných vankúšov. Základová doska je navrhnutá s hrúbkou
300 mm a v zhrubnutiach pod stenami a stĺpmi 450 – 800 mm.

Obr. 2: Ukážka výkresu tvaru základov bloku D

2.2

Zvislé nosné konštrukcie

Vnútorné a obvodové nosné steny bytového domu v priečnom aj pozdĺžnom smere tvoria
ŽB steny s hrúbkou 200 mm a triedou betónu podľa STN EN 206 C25/30 – XC1(SK)–Cl
0,4–Dmax16 – S3. Ich hrúbka sa nemení ani nad strešnou doskou, keďže hrúbka atiky je
taktiež 200 mm.
ŽB stĺpy sa nachádzajú len v 1.PP. Jednotlivé rozmery stĺpov je možné vidieť v projektovej
dokumentácii. Navrhované sú s triedou betónu podľa STN EN 206 C30/37 – XC3(SK) – Cl
0,4 – Dmax16 – S3.

2.3

Vodorovné nosné konštrukcie

Vodorovnú nosnú konštrukciu od 2.NP a vyššie pre všetky bloky tvoria železobetónové
stropné dosky hrúbky 210mm. Bloky A, B a C majú stropnú dosky nad 1.NP hrúbky 240
mm a nad 1.PP hrúbku 250 mm. Doska nad 1.PP bloku D má rovnako výšku 250 mm, no
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pre strop nad 1.NP je hrúbka 210 mm. Po obvode strešnej stropnej dosky sa nachádza
ŽB atika.

2.3.1

Schodisko

V strede objektov blokov A, B a C sa nachádzajú ŽB prefabrikované dvojramenné
schodiská s hrúbkou 170 mm. Prefabrikát ako celok tvoria obe ramená aj medzipodesta.
Prefabrikát je ako celok uložený na ozub v mieste stropných dosiek a medzipodesta je
uložená na konzole na stene výťahovej šachty. Na ozube aj konzole budú použité akustické
tlmiace podložky.
Schodisko bloku D je tvorené troma prefabrikátmi a vytvárajú tak trojramenné schodisko
tvaru U. Zadná časť bude osadená na akustických prvkoch (napr. Tronsole) do bočných
nosných stien schodiskového jadra. Táto časť má v miestach medzipodiest pripravené krátke
konzoly. Dvojica zvyšných ramien je uložená na stropnej doske a spomínaných konzolách
na ozub. Na ozube stropnej dosky aj konzolách budú použité akustické tlmiace podložky.
Hrúbka zadnej časti je 200 mm a zvyšnej dvojice 170 mm.

Obr. 3: 2 typy prefabrikovaných schodišť (pre bloky A až C vľavo a blok D vpravo)

3

VÝPOČTOVÉ MODELY

Vnútorné sily v konštrukcii boli rátané výpočtovým MKP programom na 3D modeli. Na
obrázkoch je možné vidieť modely pre posúdenie a návrh jednotlivých nosných prvkov
konštrukcie bytového domu. V tejto fáze projektu postačovali globálne modely pre
jednotlivé dilatačné celky. V prípade stenového nosného systému nebolo nutné vytvárania
čiastkových modelov pre jednotlivé stropy, nakoľko tuhosť zvislých nosných prvkov
v podlaží je pomerne rovnaká pre celý pôdorys budov (ŽB nosné steny s hrúbkou 200 mm).
Pre spresnenie výsledkov by mohlo byť použité aj fázovanie výpočtového modelu, no
z rovnakého dôvodu by rozdiel výsledkov pre jednotlivé stropy bol minimálny.
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Obr. 4: MKP modely 3 dilatačných celkov pre návrh prvkov nosnej konštrukcie
(a) – blok A a B; b) – blok C; c) – blok D)

4

NÁVRH NOSNÝCH PRVKOV

Návrh ŽB stien, stropov a základových dosiek pre MSÚ bol posudzovaný na základe
kombinácií z lineárnych zaťažovacích stavov (vl. tiaž, ost. stále zaťaž., úžitkové zaťaž.,
zaťaženia vetrom, snehom a seizmicitou a zaťaženie zeminou). Naviac pre stropné
a základové dosky boli v rámci výpočtového programu posudzované aj miesta na
pretlačenie (stĺpy a rohy či konce stien, alebo nosníkov).

Obr. 5: Schematické zobrazenie posúdenie pretlačenia stropu nad 1.PP bloku B

82

Pri posudzovaní priehybov stropov, ako aj priebehu trhlín bol použitý nelineárny výpočet so
zohľadnením nelineárnych materiálových charakteristík a vplyvu dotvarovania
a zmrašťovania pre predpokladanú životnosť 50 rokov. Výpočtový program delí 2D
elementy po hrúbke na 10 dielikov, vďaka čomu sa z nelineárnych výsledkov dá odčítať
napätie vo výstuži v jednotlivých smeroch, pretvorenie a napätia betónu ako aj hĺbku
a priebeh trhlín. Na nasledujúcom obrázku je vybraná nelineárny kombinácia na globálnom
modeli blok A a B s priebehom napätí na vybranom medzi-podperovom elemente.

Obr. 6: Deformácia 3D MKP modelu vybranej nelineárnej kombinácie blokov A a B

5

VYUŽITIE BIM PROCESOV

O BiM-e (Building Information Modelling) je v poslednom čase v projekčnej praxi počuť
čoraz viac. Prvé projekty sú už dávno za nami a dožadovanie sa tohto štandardu sa blíži zo
strany väčších investorov k železnej pravidelnosti. Často sa ale stretávame s problémom, kto
si čo pod týmito tromi písmenami predstavuje.
Zvýšenie časovej efektivity si každý predstaví pod uľahčením, prípadne odstránením
niektorých procesov. V prípade spolupráce s projektantom v BIM procese je tým
jednoznačným uľahčením práca na spoločnom, zdieľanom, alebo prepojenom modeli. Prvá
výhoda spoločná pre všetky 3 riešenia je samozrejme zlepšená koordinácia oboch profesií.
Ďalším veľmi zaujímavým použitím je preberanie celého modelu nosnej konštrukcie. To za
predpokladu, u nás zaužívaného, projekčného procesu, kedy ako podklad projektanta sú už
aj nosné prvky budovy. V tomto projekte sa využil práve tento systém prebratia nosných
prvkov funkcionalitou „Copy-Monitor“ 3D modelovacieho programu REVIT.
Okrem automatického preberania prvkov nosnej konštrukcie a samozrejme prepojenia pre
koordináciu zmien je ďalšou z možných výhod automatické zostavenie analytického modelu
na základe fyzikálneho. Pre využitie tohto modelu je nutné aby bolo napojenie výpočtového
softvéru bezproblémové a naviac bez potreby ďalších úprav. Takým spôsobom bolo po
zapracovaní zmien možné spustiť výpočet a skontrolovať ich dopad na nosnú konštrukciu.
Po odladení nosného systému budovy sa hneď v zapätí mohla začať kompletizácia výkresov
tvaru, nakoľko model bol hotový a tak stačí doplniť kóty a popisy. Na nasledujúcom
obrázku je možné vidieť analytický model spolu so všetkými zaťaženiami v 3D
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modelovacom programe, kde sú tieto analytické plochy, prípadne prúty napojené na ich
fyzikálny model.

A1

Obr. 7: Analytický model so všetkými zaťaženiami v 3D modelovacom programe
Ďalším krokom, vo fáze realizačného projektu, bude zadávanie výstuže do jednotlivých
prvkov. Tu je taktiež zabezpečená koordinácia výkresov tvarov nosnej konštrukcie
a výstuže, nakoľko samotný tvar tvorí debnenie pre zadávanú výstuž.

6

ZÁVERY

Využitím BIM technológie bolo možné výrazne znížiť čas potrebný na duplicitnú prácu.
Nakoľko architektonická kancelária už mala väčšinu nosných prvkov konštrukcie
namodelovanú, projektant statiky mohol tieto prvky prebrať a prípadne upraviť detaily.
Druhé výrazne časové zrýchlenie bola výhoda programu REVIT, kde sa analytický model
vytváral na pozadí fyzikálneho modelu a stačilo model len upravovať a zaťažiť, nie
vytvárať. Tento časový náskok bolo možné využiť na riešenie kritických detailov
a optimalizáciu nosnej konštrukcie.
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MOSTNÉ OBJEKTY - I/66 – OBCHVAT BREZNA - I.ETAPA
Petr Musil1 – Martin Kollár2 – Stanislav Brtáň3
ABSTRAKT
Cesta I/66 vedená v dopravnej osi št. hranica Šahy– Banská Bystrica – Brezno– Telgárt
predstavuje v smere na severovýchod celoštátne významnú spojnicu nadväzujúcu na
medzinárodný ťah E 77. Obchvat mesta Brezno- I etapa je riešený ako dvojpruhová
obojsmerná komunikácia v šírkovom usporiadaní kategórie C 9,5/80 a obchádza centrum
mesta južnou stranou. Začiatok obchvatu je v časti Banisko a koniec v križovatke
Mazorníkovo. Celková dĺžka úseku cesty je 2,541 km. Tento článok opisuje vybrané mostné
objekty projektované spoločnosťou Link projekt s.r.o. na danom úseku.

1

ÚVOD

V auguste 2017 bol uvedený do prevádzky 2,5 km dlhý úsek obchvatu mesta Brezna so
štyrmi mostami, jednou lávkou a deviatimi múrmi. Obchvat je vybudovaný ako
dvojpruhová obojsmerná komunikácia kategórie C 9,5/80. Stavba je prvou etapou
zamýšľaného obchvatu Brezna, ktorý zabezpečí odklon tranzitnej dopravy z centra k jeho
južnému okraju.

Obr. 1 Prehľadná situácia etapizácie obchvatu mesta Brezno

2

POPIS MOSTNÝCH OBJEKTOV

Na predmetnej stavbe sa nachádza 5 mostných objektov rôznych typov (železobetón,
predpätý betón - zavesenie, rám, doska, jednotrám, komora). Najdlhší most je SO201
prevádzajúci hlavnú trasu ponad pripájač I/66, trať ŽSR a rieku Hron, riešený ako komorová

1

2

3
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predpätá konštrukcia dĺžky 270m. Najzaujímavejšia konštrukcia je lávka SO 221
v križovatke Mazorníkovo riešená ako zavesená betónová architektonicky stvárnená
subtílna konštrukcia, s nočným osvetlením, dĺžky 120m.

2.1

A2

SO 201 Most na ceste I/66 v km 0,472 nad riekou Hron a traťou ŽSR

Mostný objekt je tvorený spojitou konštrukciou z predpätého betónu o 6-tich poliach
s rozpätiami 35+47+50+43+43+34=252 m. Priečny rez tvorí jednokomorový prierez výšky
2,70 m. Most premosťuje v druhom poli križovatkovú vetvu „A“ križovatky Brezno – mesto
(SO102A) a upravené koryto potoka Lazná (SO261). V treťom poli premosťuje most koryto
rieky Hron. V piatom poli prekonáva most trať ŽSR Banská Bystrica - Červená Skala.
Voľná šírka na moste zodpovedá kategórii C9,5/80. Niveleta je na moste vo vrcholovom
zakružovacom oblúku o polomere R = 5000 m, pozdĺžny sklon na moste premenný.
Smerovo je most v dvoch protismerných oblúkoch (750m a 450m) nadväzujúcich cez
inflexiu. Spodná stavba zahrňuje krajné opory a 5 architektonicky stvárnených vnútorných
podper. Založenie mosta je hĺbkové.
Začiatok výstavy mosta zdržala prekládka VN vedenia (SO604). Realizácia prebiehala od
09/2015 do 05/2017. Ako problematický v daných podmienkach Horehronia sa ukázal
dodávateľ betónov. Pre P6 mostného objektu nevyšli pevnostné skúšky betónov a tak museli
prebehnúť doplňujúce skúšky z vývrtov a upresnenie výpočtu pre mostný pilier. Realizácia
nosnej konštrukcie prebiehala podľa zvoleného postupu výstavby na 3 etapy. Pri
premosťovaní najdlhšieho poľa (rieka Hron) boli vytvorené násypové kužele v rieke. Počas
výstavby 2 etapy došlo k prelomeniu káblového kanála na pravej stene komory a tým
nemožnosť vložiť plný počet predpínacích jednotiek. Doplňujúci statický výpočet preukázal
dostatočnú únosnosť aj z menším počtom. Ukončenie výstavby mostného objektu bolo na
jar 2017. Statická zaťažovacia skúška prebehla na jar 2017 a preukázala zhodu modelu
konštrukcie s reálnou konštrukciou.

Obr. 2 Mostný objekt SO201 počas výstavby
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Obr. 3 Mostný objekt SO201 po dokončení

2.2

SO202 Most na ceste I/66 v km 2,075 nad železničnou vlečkou a potokom

Most sa nachádza na mieste, kde cesta I/66 obchvatu križuje železničnú vlečku, potok
Drábsko a nespevnenú cestu. Šikmosť kríženia s vlečkou ( cca. 24° ), poloha potoka a výška
nivelety definujú rozpätia a typológiu mosta ako jednotrámovú bodovo uloženú kolmú
nosná konštrukciu s vysokými oporami.
Konštrukcia mosta je tvarovaná ako spojitá trojpoľová s rozpätiami 24 + 31 + 24 m
z monolitického predpätého betónu. Priečny rez tvorí jednotrámová nosná konštrukcia s
výškou 1,6 m a s vyloženými konzolami. Voľná šírka na moste je 9,5 m. Po oboch stranách
mosta sú umiestnené protihlukové steny, revízne chodníky šírky 0,75 m a zvodidlá. Nosná
konštrukcia bola betónovaná na pevnej skruži v jednej etape bez pracovných škár.
Krajné opory sú vytvarované ako krabicové železobetónové na pilótovom základe. Pri opore
1 sú vybudované šikmé gabiónové krídla, opora 2 je vybavená rovnobežnými žb krídlami,
na ktoré nadväzujú samostatné oporné múry. Vnútorné piliere sú tvarované ako tyčové
prvky s osemuholníkovým priečnym rezom. V päte sú votknuté do betónového základu na
pilótach, v hlave sú osadené pevné hrncové ložiská. Všetky podpery sú založené na
veľkopriemerových vŕtaných pilótach. Vzhľadom na geológiu sa predpokladalo
nerovnomerné veľké sadanie na oporách (NK bola podpretá na lisoch s možnosťou
rektifikácie), a následne po prebehnutí deformácií sa zabetónovali trvalé ložiská. Výstavba
mostného objektu prebehla inak bezproblematicky.
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Obr. 4 Mostný objekt SO202 po dokončení

2.3

SO221 Lávka pre peších na chodníku na Ceste osloboditeľov

Lávka je tvorená zavesenou konštrukciou zo železobetónu o 6-tich poliach s rozpätiami
12,0+12,5+13,5+19,0+32,5+24,5=114,0 m. Priečny rez tvorí dosková konštrukcia o výške
0,5 m. Lávka premosťuje v piatom poli novobudovanú cestu I/66 (SO101). Lávka v šiestom
poli premosťuje úpravu Mostárenskej ulice (SO114), ktorá priamo nadväzuje na kruhovú
križovatku. Voľná šírka na lávke je 3,0 m, priečny sklon 0,0%.
Niveleta je na lávke je vo vrcholových zakružovacích oblúkoch s polomermi 200 m a 500
m. Smerové vedenie chodníka na lávke je zostavené zo štyroch smerových oblúkov (15,5 m,
10,0 m, 15,0m a 38,6 m) nadväzujúcich na seba cez inflexné body.
Spodná stavba je tvorená dvomi železobetónovými oporami, dvomi oceľovými podperami
typu pylón a tromi oceľovými piliermi. Založenie lávky je hĺbkové.
Výstavba lávky prebehla podľa zvoleného harmonogramu výstavby. Úvodom roku 2016
prebehla výstavba zakladania a časti spodnej stavby. Priebežne boli v dielni zhotovené
oceľové časti konštrukcie (stĺpy, pylóny, priečniky). Osadenie oceľových častí prebehlo
koncom roku 2016. Betonáž nosnej konštrukcie bola na jar 2017. Ako zložitý problém sa
ukázalo potrebné nadvýšenie nosnej konštrukcie vzhľadom na geometrickú zložitosť
(protichodné oblúky malých polomerov), zložitosť statickej schémy (tuhosť prierezu
v torzii) a reologické vlastnosti betónu. Prebehlo určenie reálneho modulu pružnosti (zo
skúšok betónu) a zložité úvahy o momente zotrvačnosti prierezu NK (vývoj v trhlín v čase zmena momentu zotrvačnosti v čase). Taktiež v daných podmienkach Horehronia bol dosť
závažný problém s dodávateľom betónu (C40/50) pre NK (dostatočnú pevnosť betónu NK
potvrdili až doplňujúce skúšky na reálnej konštrukcii). Napínanie závesov prebehlo podľa
projektu napínania a sily v tiahlach odpovedali modelu (na lanách boli osadené tenzometre
ktoré zaznamenávali vývoj síl v čase). Statická a dynamická zaťažovacia skúška prebehla
v lete 2017 a preukázala zhodu modelu konštrukcie s reálnou konštrukciou (zhoda vlastných
tvarov a frekvencií na 95%). Lávka v intraviláne mesta Brezna má nainštalované osvetlenie
v madlách zábradlia a tak výrazne esteticky dotvára mestskú kruhovú križovatku. Jej
subtílna moderná konštrukcia oblých tvarov výrazne dotvára obraz celého priestoru
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a dokazuje, že pri vhodnej voľbe tvaru a materiálov, inžinierska stavba vytvára výraznú
dominantu územia.
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Obr. 5 Objekt lávky SO221 počas výstavby

Obr. 6 Objekt lávky SO221 po dokončení
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Obr. 6 Objekt lávky SO221 po dokončení – pohľad na rampu zo spodu

2.4

Ostatné mostné objekty

Ostatné mostné objekty boli typicky riešené železobetónové konštrukcie menších rozpätí.

3

ZÁVER

Výstavbou obchvatu mesta Brezno – I. etapa sa výrazne zlepšila dopravná situácia v centre
mesta. Dva smery – Tisovec a Čierny Balog sú pokryté danou etapou. Na úplné
odbremenenie centra (Smer Telgárt) je potrebné vybudovanie II. Etapy obchvatu v čo
najskoršom čase.
Mosty a lávka boli realizované ako súčasť stavby I/66 – Obchvat Brezna, I. etapa.
Investorom stavby bola Slovenská správa ciest. Generálnym dodávateľom stavby a
dodávateľom mostných objektov bola Alpine Slovakia spol. s r.o.. Generálnym
projektantom bol HBH projekt spol. s r.o.. Projektantom mostov, lávky a múrov od stupňa
DUR, cez DSP až po DRS a VTD bol Link projekt s.r.o. Oceľové časti lávky boli
vypracované v spolupráci s firmou FEVIA s.r.o.. Stavba začala v apríli 2015 a bola
odovzdaná do užívania v auguste 2017. Celková cena stavby presiahla 20 mil. eur.
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VYSÚVANÝ MOST PRI PREŠOVE: PROBLEMATIKA NÁVRHU
TECHNOLÓGIE VYSÚVANIA S OHĽADOM NA SILY VYVODENÉ
TRENÍM NA KLZNÝCH LOŽISKÁCH.
Peter Paulík1– Matúš Búci2– Marcin Sermet3

ABSTRAKT
V bežnej projekčnej praxi sa pri návrhu konštrukčných prvkov vychádza z konzervatívnych
súčiniteľov trenia, ktoré sú v prípade teflónových platní na úrovni 4 až 5%. Vypočítaná
horizontálna sila je následne vo výpočtoch ešte ďalej zväčšená faktorom bezpečnosti, čím sa
zabezpečí dostatočná spoľahlivosť v súlade s platnými normovými predpismi. Tento prístup
má svoje opodstatnenie pre nosné prvky konštrukcie, avšak v prípade návrhu
technologických častí vedie k výrazne zvýšeným nákladom a prináša nemalé komplikácie
z titulu manipulácie s ťažkými bremenami v obmedzených priestorových podmienkach
(nosníky, hydraulické lisy a pod.). Z tohto dôvodu je najmä v prípade vysúvaných mostov
poznanie reálnej hodnoty trenia kľúčovým faktorom pri návrhu danej technológie. V článku
je popísaný postup, ktorý sa zvolil v prípade realizácie vysúvaného mosta SO-206 pri
Prešove. V čase písania článku ešte reálne merané sily neboli k dispozícii a tak je
v príspevku prezentovaný len teoretický prístup k problematike, ktorý bude konfrontovaný
s realitou na prelome rokov 2018 a 2019.

1

POPIS MOSTA

Mostný objekt má 14 polí s rozpätiami 30,6 + 2x40,8 + 45,9 + 10x51,0 + 35,7 m, pričom
dĺžka nosnej konštrukcie od osi opory 1 po os opory 15 je 652,5 m. Typický priečny rez
mosta v poli je na obr. 1.

Obr. 1: Typický priečny rez mosta v strede rozpätia
Most sa nachádza vo výškovom oblúku a teda pozdĺžny sklon mosta je premenlivý od
0,14% nad podperou 15 po 2,71% nad podperou 1. Začiatok výrobne je situovaný 30 metrov
od osi opory č. 15. V strede, medzi výrobňou a oporou č. 15 je situovaný dočasný pilier,
ktorý je aktivovaný pri výsune 1. betónového taktu a pri výsune posledného betónového
taktu. V ostatných štádiách tento pilier nebude aktivovaný.
1

2
3

doc. Ing. PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov, Radlinského 11,
810 05 Bratislava, tel.: 0903 585 663, e-mail: peter.paulik@stuba.sk
Ing., DOPRASTAV a.s., Drieňova 27, 82656 Bratislava, tel.: 0907801869, e-mail: matus.buci@doprastav.sk
Ing., HEBETEC ENGINEERING LTD, Sagi 1 – Postfach 033, CH-3324, Hindelbank, Švajčiarsko, tel.:
+48504125150, e-mail: marcin.sermet@hebetec.com

93

A2

2

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VEĽKOSŤ POTREBNEJ TRAKČNEJ
SILY PRI VÝSUNE MOSTA

Na potrebnú silu pri výsune má okrem trenia na ložiskách a vo výrobni, výrazný vplyv aj
pozdĺžny sklon mosta – v štádiu výstavby je klzná plocha ložisiek rovnobežná s pozdĺžnym
sklonom spodnej hrany mosta. Keďže výrobňa je situovaná za oporou č. 15 (pozdĺžny sklon
0,14%) sila potrebná na výsun bude rásť nielen z titulu čoraz väčšej hmotnosti konštrukcie,
ale aj z titulu narastajúceho pozdĺžneho sklonu v smere vysúvania k opore 1 (pozdĺžny sklon
2,71 %).

A2

Trenie je vo všeobecnosti závislé na drsnostiach povrchov a od toho, či sa jedná o statické
trenie, resp. o trenie pri vzájomnom pohybe povrchov. Pri teflonových (PTFE) platniach je
trenie výrazne závislé aj od toho, či sú platne mazané vhodnou vazelínou (obr. 2). Vazelína
používaná na mazanie PTFE platní musí byť špeciálne určená na tento účel, inak môže dôjsť
k jej spáleniu vplyvom vysokého tlaku a tým k výraznému zväčšeniu trenia.
Z obrázka č.2 je zjavné, že v prípade, že sa klzná platňa nenamaže vhodnou vazelínou, môže
byť statické trenie niekoľkonásobne vyššie. Pri výstavbe je preto potrebné dbať na dôkladné
mazanie platní. Z obrázka je tiež vidieť rozdiel medzi statickým trením a trením v pohybe.
Statické trenie je na vazelínou namazaných platniach vyššie približne o 50 až 70% oproti
treniu v pohybe.
Na druhej strane zase pri dlhých mostoch je možné uvažovať s tým, že statické trenie na
ložiskách nie je prekonávané naraz na všetkých ložiskách, ale dochádza k malým posunom
najskôr na pilieroch, ktoré sú najbližšie k výsuvným lisom. Tým pádom sila na prekonanie
statického trenia v posledných fázach výsunu je spravidla nižšia, než aká sa predpokladá zo
sily nameranej v počiatočných fázach vysúvania, keď je dĺžka nosnej konštrukcie ešte
krátka.

Obr. 2: Trenie na PTFE platni v závislosti od mazania platne a od vzájomného posunu
povrchov podľa [4].
Špecifikum PTFE platní je aj fakt, že koeficient trenia výrazne závisí od napätosti platne –
čím je kontaktné napätie vyššie, tým je koeficient trenia PTFE platne nižší (obr. 3).
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Obr. 3: Závislosť súčiniteľa trenia od kontaktného napätia na PTFE platni podľa [1]
Na obr. č. 3 je viditeľná výrazná závislosť koeficienta trenia na kontaktnom napätí na PTFE
platni, ktorý je do 20 MPa lineárny (max. prípustné kontaktné napätie na PTFE platni pri
vysúvaní je podľa [4] 13 MPa).

3

VÝPOČET TRAKČNEJ SILY POTREBNEJ V JEDNOTLIVÝCH
FÁZACH NA VÝSUN MOSTA

Reálne statické trenie uvádzané v odbornej literatúre sa pohybuje medzi 0,01 (ideálne
laboratórne podmienky) a 0,06 (in-situ). Minimálna teoretická hodnota pre výpočty
vysúvaných mostov je 0,02 [4].
Podľa odporúčania uvedeného v [2] je potrebné vo výrobni počítať so zvýšeným trením na
úrovni až 0,1.
Vychádzajúc z výkresov a záznamov z výstavby vysúvaného mosta v Štrbe [3] bol spätnou
analýzou vypočítaný koeficient trenia na ložiskách 0,030 (najhorší možný prípad – plné
využitie piatich 200 tonových lisov).
Je teda evidentný pomerne veľký rozptyl v hodnotách trenia aké môžu byť na stavbe
namerané. Výsledné výpočty je preto vhodné spresniť po vysunutí aspoň 1/3 dĺžky mosta.
Technológia, navrhnutá pre výsun mosta SO-206 při Prešove, je v prvej fáze predpripravená
na scenár s trením menším ako 2,5%, avšak jej časti sú riešené tak, že je možné ju počas
výstavby modifikovať aj na variant vyššieho trenia (3%). Na stavbe sa bude sledovať
trakčná sila a na základe nej budú výpočtom spresnené reálne hodnoty trenia a reálne
očakávaná potrebná trakčná sila v posledných fázach výstavby. Predpokladaný priebeh
potrebnej trakčnej sily pri vysúvaní bol spočítaný pre všetky štádiá výstavby, vrátane
medzikrokov na začiatku výsunu (prekonávanie statického trenia), počas výsunu a na konci
výsunu každého taktu. Priebeh potrebnej trakčnej sily počas výsunov jednotlivých taktov
znázorňuje graf na obr. č. 4.
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Obr. 4: Graf nárastu potrebnej ťažnej sily na začiatku výsunov pri hodnotách trenia 0,03 na
klzných ložiskách a 0,1 vo výrobni
Z grafu je vidieť, že najväčšia ťažná sila je potrebná v 28 takte, kedy je hmotnosť mosta už
maximálna a je potrebné vytiahnuť posledný segment z výrobne, kde je najväčšie trenie
(0,1). Po tom ako posledný segment je vytiahnutý z výrobne, potrebná ťažná sila klesne,
keďže tá istá hmotnosť mosta spočíva už na klzných ložiskách na ktorých je trenie menšie
(0,02 až 0,03). V závere ešte potrebná ťažná sila stúpa a to z dôvodu že pozdĺžny sklon
mosta sa zväčšuje smerom k opore č. 1.

Obr. 5: Predpripravené výsuvné lisy na opore s kapacitou 4x200 ton + lisy s kapacitou 2x40
ton, ktoré slúžia len na výsun 1. taktu.
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Obr. 6: Pohľad na výsuvný nos a výrobňu počas betonáže prvého taktu (27.9.2018).

4

ZÁVERY A DISKUSIA

Záverom k potrebnej ťažnej sile je možné predpokladať, že ťažná sila, ktorá bude potrebná
na výsun mosta je 8000 kN (800 ton). Tento stav však zodpovedá veľmi dobrým
podmienkam. Vychádzajúc zo spätnej analýzy 1. vysúvaného mosta v Štrbe je uvažovaná aj
možnosť, že trenie môže dosiahnuť aj hodnoty vyššie ako 0,03 a teda potrebná sila na výsun
mosta v posledných taktoch môže byť aj viac ako 10000 kN (1000 ton). Technológia je
predpripravená aj na túto situáciu, aj keď v prvom kroku sa prikláňa k nižším hodnotám
trenia.
Samotná technológia je navrhnutá tak, že výsun začne dvojicou 40 tonových lisov, ktoré
uchytením o výsuvný nos vytiahnu prvý takt z výrobne. Následne sa tieto lisy demontujú a
ďalší takt bude vysúvaný (ťahaný) už dvojicou 200 tonových lisov (spolu 400 ton). Počas
výsunov sa bude merať reálne potrebná ťažná sila na výsun taktov. Z nej bude možné
spätnou analýzou stanoviť reálne trenia na ložiskách ako aj vo výrobni a následne upraviť
podľa nich výpočty.
Dvojica 200 tonových lisov by mala byť schopná zabezpečiť výsun mosta minimálne po 13.
takt. Potom bude potrebné zapojiť ďalšie dva lisy s celkovou kapacitou 400 ton, resp.
nahradiť ich lismi s kapacitou 600 ton, podľa prepočtov z reálne nameraných hodnôt ťažnej
sily a z nich odvodených koeficientov trenia.
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Firma HEBETEC, ktorá zabezpečuje dodávku technologických častí, v spolupráci so
zhotoviteľom mosta DOPRASTAV a.s., prispôsobila jednotlivé dielce na oba možné
scenáre, čo umožňuje modifikovanie technológie počas výstavby. Takéto riešenie prináša
možnosť efektívne využiť výsuvné lisy, ktorých rozmery a hmotnosť, a teda aj manipulácia
s nimi, významne závisí od ich kapacity. Prvý výsun mosta je naplánovaný na začiatok
októbra, pričom prvé relevantné výsledky z meraní trakčnej sily a prepočtov trenia sa
očakávajú začiatkom novembra.
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ROSKILDE FJORD LINK, HIGH BRIDGE, DÁNSKO
Jiří Stráský1– Richard Novák2– Petr Kocourek3– Jakub Pecha4
ABSTRAKT
Most celkové délky 1,36 km má 17 polí s rozpětími 57,35 + 15 x 83,00 + 57,35 m. Mostovka
šířky 19,70 m je sestavena z prefabrikovaných, kontaktně vyráběných segmentů
jednokomorového průřezu, a je montována letmo v symetrických konzolách od pilířů.
Mostovka je postupně montována montážním souborem zajišťujícím její stabilitu. Most je
situován v rekreační oblasti a velká část samotného fjordu je součástí Natury 2000. Most se
staví jako ´Design & Build Project´. Firma SHP je projektantem hlavního mostu nazvaného
´High Bridge´.

1

ÚVOD

Obr. 1 – Postupná výstavba mostu – 12. 10. 2018
Na ostrově Sjaelland se západně od Kodaně nachází v severojižním uspořádání dlouhý a
úzký fjord Roskilde. Na délku měří 40km a na šířku od 0.5km do 5km. Fjord tvoří
významnou přírodní překážku pro automobilovou dopravu. Přibližně uprostřed fjordu se
nachází město Frederikssund, kde je situován jediný most přes fjord. Jedná se o zvedací
most a při jeho otevření dochází k tvorbě dlouhých kolon na přemosťující silnici. V roce
2015 vypsalo Dánské ředitelství silnic soutěž na realizaci přemostění fjordu a napojení na
stávající síť rychlostních silnic. Společnost SHP se se sdružením zhotovitelů zúčastnila této
soutěže. Soutěž byla dvoufázová a se dvěma koly soutěžních dialogů s prezentací vývoje
návrhu přemostění pro ředitelství silnic. Prekvalifikací prošlo 5 týmů, soutěžní návrhy
nakonec podaly 4 týmy. Hodnocení návrhů probíhalo pomocí bodových kritérií s důrazem
na splnění technických a environmentálních požadavků. Jako základní podklad pro soutěž
byla investorem dodána dokumentace obdobná našemu stupni DSP včetně majetkoprávního
vypořádání, stavebního povolení, smluv o přeložkách apod. Možnosti úprav technického
řešení stavby byly omezeny přibližně 2 000 podmínkami. Součástí přemostění fjordu je
vybudování cca 8 km pozemních komunikací v 4-pruhém uspořádání a přibližně 10 malých
mostů přemosťující místní komunikace, cyklostezky a chodníky.
1
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2

KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

Most High Bridge převádí 4-pruhou rychlostní komunikaci přes Roskilde fjord. Uprostřed
mostu je ve fjordu situován průplavní kanál šířky 50 m a výšky 20 m. Půdorysně je veden
v konstantním oblouku o poloměru 1 000 m; výškově od opěry 1 stoupá ve sklonu 3,7%,
následuje vrcholový oblouk a klesá k opěře 18 ve sklonu 0,8%. Most má 17 polí. Krajní
pole mají rozpětí 57,35 m, rozpětí ostatních polí je 83 m – Obr. 1 a 2. Opěry jsou masívní
železobetonové, pilíře jsou tvořeny štíhlými stojkami, nosná konstrukce je komorového
průřezu z předpjatého betonu. Návrhová životnost mostu byla požadována 120 let.

A2

Obr. 2 - Podélný řez mostem
Po mostě konstantní šířky jsou převáděny 4 jízdní pruhy šířky 3,5 m, střední dělící pás šířky
0,6 m, vodící proužky šířky 0,6 m a odstavné pruhy šířky 1,5 m – Obr. 3 a 4. Na mostě jsou
osazena svodidla H2 ve středním dělícím páse a na vnějších okrajích. V polích 1 až 3 je
protihluková stěna výšky 2 a 3 m. Celková šířka mostu je 19,7 m. Příčný sklon je
střechovitý se sklonem 2,5%. Odvodnění mostu je pomocí klasických odvodňovačů,
příčných svodů a podélného páteřního potrubí. Vozovka je 4-vrstvá celkové tloušťky
130 mm s vrchní vrstvou pro snížení hluku. Izolace je vanová z natavovaných asfaltových
pásů.

2.1.

Založení

Založení mostu je tvořeno kombinací plošného a hlubinného zakládání. Opěry a pilíře na
břehu jsou založeny plošně na základových patkách. Pilíře situované ve fjordu jsou založeny
na velkoprůměrových pilotách. V místech podpěr s hloubkou vody do 2,5m byly zřízeny
dočasné poloostrovy. Z nich s pomocí hluchého vrtání byly zřízeny 4 piloty o průměru 1,5m
pro každou podpěru. Vrtání bylo prováděno s ochrannou pomocí dočasných ocelových
výpažnic. Monolitické železobetonové základové patky pak byly vybetonovány v pažené
výkopové jámě. Úroveň základové spáry byla volena vždy tak, aby horní povrch základu
byl přesypán v tl. min. 0,5 m.
V místech s hloubkou vody až 6m byly piloty vrtány z pontonu. Vždy 4 piloty o průměru
2 m pro každou podpěru. Vrtání bylo prováděno pod ochrannou trvalých ocelových
výpažnic a to až do úrovně únosného skalního podloží – délky pilot jsou až 40m. Úroveň
základové spáry byla stanovena tak, že nad horní plochou základu musí zůstat min. 2,5 m
hloubky vody. Pro zhotovení železobetonových monolitických základových patek tak bylo
nutno použít ztraceného bednění a vodotěsného dočasného pažení. Ztracené bednění je
tvořeno prefabrikovanou skořepinovou konstrukcí; dočasná ochranná pažící konstrukce se
sestávala z ocelových svařených dílců osazených vcelku na prefabrikovanou skořepinu.
Beton pilot byl třídy C35/45, beton základů C40/50.

100

Obr. 3 - Příčný řez v poli
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Obr. 5 – Typický segment

2.2.

Obr. 4 - Příčný řez u pilíře

Spodní stavba

Opěry mostu jsou klasické masívní železobetonové konstrukce. Revizní prostor mezi
závěrnou zdí a příčníkem nosné konstrukce má šířku minimálně 1,0 m. Beton opěr je třídy
C40/50.
Pilíře jsou železobetonové a jsou tvořeny dvěma skloněnými štíhlými obdélníkovými
stojkami – Obr. 4. Stojky jsou v hlavě spojeny příčníky a v patě ztužujícími stěnami. Návrh
ztužující stěny si vyžádalo zejména zatížení od nárazu lodi do podpěr mostu a zatížení od
plovoucích ledových ker. Tloušťka pilíře byla v hlavě omezena na 2,0 m, šířka pak tak, aby
nepřesahovala obrys spodní desky nosné konstrukce. Obrys všech pilířů v hlavě je shodný,
směrem dolů je proměnnost výšky mostu řešena postupným zkracováním pilířů v dané
výškové úrovni – paty jednotlivých pilířů mají proměnný obrys. Pilíře jsou monoliticky
spojené se základovými patkami. Výstavba pilířů probíhala pomocí překládaného bednění
s výškou taktu max. 5,4 m.
2.3 Nosná konstrukce
Nosná konstrukce je tvořena spojitým nosníkem z předpjatého betonu. Nosník konstantní
výšky 3,5 m má u podpěr krátký náběh délky 13,9 m - Obr. 6. Výška u pilíře je 4 m.
Konstrukce je sestavena z prefabrikovaných segmentů. V typickém poli je 30 segmentů
délek od 1,65 m do 2,86 m.
Nosná konstrukce z betonu C50/60 je tvořena jednokomorovým nosníkem. Horní deska je
proměnné tloušťky od 250 mm do 525 mm. Stěny mají konstantní tloušťku 525 mm. Dolní
deska je náběhovaná v tloušťce od 200 mm do 500 mm. Podélný výškový náběh je vytvořen
změnou tloušťky spodní desky. Římsová obruba je součástí nosné konstrukce a je vytvořena
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Obr. 6 – Postupná montáž nosné konstrukce
při výrobě segmentu. Horní deska je příčně předepnuta čtyřlannými kabely vedenými
v plochých kanálcích.
Podélné předpětí je tvořeno kabely soudržnými a volnými. Soudržné kabely vedené v horní
desce jsou z 19-ti lan a jsou napínány při budování vahadla. Soudržné kabely spojitosti
vedené ve spodní desce jsou z 12-ti lan a jsou napnuty po zmonolitnění vahadla. Volné
kabely jsou z 31-ti lan, jsou převážně vedeny přes dvě pole a jsou kotveny
v nadpodporových příčnících.
Čtyři střední podpěry jsou s nosnou konstrukcí spojeny vrubovými klouby, na ostatních
podpěrách je nosná konstrukce uložena na dvojicích hrncových ložisek.

3

POSTUP VÝSTAVBY

a)

b)

Obr. 7 – Postupná montáž nosné konstrukce
Segmenty jsou vyráběny kontaktně ve speciálně upravených prostorách v přístavu Štětín,
Polsko. K výrobě všech segmentů jsou použity 4 formy vyrobené speciálně pro tento most.
Následně jsou segmenty transportovány lodí do přístavu ve Frederikssundu odkud jsou na
podvalníku dovezeny na stavbu.
Výstavba nosné konstrukce probíhá ve směru od opěry 18 k opěře 1. Segmenty se montují
letmo na obě strany od pilíře v symetrických konzolách. Po vybetonování střední spáry se
celé vahadlo připne k již smontované konstrukci. K výstavbě vahadla je použit montážní
soubor délky větší, než je délka jednoho pole – Obr. 6, 7 a 8.
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a|b
c|d
e|f

Obr. 8 – Postupná montáž nosné konstrukce:
a), b osazení podporových segmentů, c) posun skruže
d), e montáž typických segmentů,
f) montáž typických segmentů v dalším poli

K výstavbě se používají ocelové konzoly připevněné k hlavě pilíře. Na ně je opřen přes
pomocnou podporu částečně vysunutý hlavní nosník montážního souboru. Následně se
osadí pilířové segmenty – Obr. 8a 8b.
Na osazené pilířové segmenty se ukotví přední podpora nosníku a provede se přesun
montážního souboru do polohy pro montáž segmentů vahadla – Obr. 7a. Při montáži
segmentů u podpěr je stabilita motované konstrukce zajištěna ohybovou tuhostí podpěr –
Obr. 7a, 8d. Při montáži dalších segmentů je stabilita vahadla zajištěna ohybovou tuhostí
montážního souboru, který je propojen s vahadlem stabilizační stojkou – Obr. 7b, 8e a 8f.
Ta se vždy přesouvá po osazení 4 segmentů vahadla tak, aby bylo zabráněno přetížení
hlavního nosníku. Při přesuvných stavech stabilizační stojky je stabilita vahadla zajištěna
ohybovou tuhostí podpěr v hlavách spojených s nosnou konstrukcí ocelovými konzolami.
4

STATICKÁ ANALÝZA

Globální analýza obou mostů byla provedena programovým systémem MIDAS CIVIL. Byl
vytvořen prostorový model konstrukce, který vystihly nejen prostorové působení konstrukce
v konečném stavu, ale také její postupnou výstavbu. Na konstrukci byla dále aplikována
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Obr. 9 – Postupná výstavba mostu – 12. 10. 2018
veškerá nahodilá a vedlejší zatížení. Konstrukce byla posouzena ve všech montážních
stavech, v době uvedení do provozu a na konci životnosti mostu.
Návrh příčné výztuže NK vycházel z posouzení mezního stavu únosnosti (MSÚ)
na kombinované účinky smyku, kroucení a příčného ohybu. Pro analýzu příčného směru byl
vytvořen deskostěnový model výseku konstrukce.

5

ZÁVĚR

Nyní je dokončena výstavba poloviny nosné konstrukce mostu – Obr.9. Výstavba s využitím
stabilizace vahadla pomocí montážního souboru umožnila rychlou výstavbu na štíhlých
podpěrách. Při montáži je docíleno požadované přísné kvality vzhledu povrchů a
rovinatosti.
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Stavba: Frederikssund Fjord Link
Investor: Vejdirektoratet
Projektant mostu: Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.
Zodpovědný projektant: Ing. Richard Novák
Zhotovitel: Sdružení firem Rizzani deEccher, Acciona Infraestrutura a Besix
Dodavatel technologie výroby segmentů a montážního souboru: DEAL
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NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD NOSICKOU PRIEHRADOU
Peter Ďuriš1

ABSTRAKT
Situovanie a účel mosta. Zakladanie mosta a spodná stavba. Popis nosnej konštrukcie
mosta a postup výstavby. Príslušenstvo mosta. Záver.

1
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ÚVOD

Most, ktorého výstavbu Vám dnes predstavíme, je súčasťou modernizácie trate Púchov
– Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod. Prevádza železničnú trať z pravého brehu Nosickej vodnej
nádrže na ľavý breh. Na pravom brehu križuje štátnu cestu II/507 Púchov – Považská Bystrica,
na ľavom brehu most končí v blízkosti cesty III/5171 Milochov – Považská Bystrica. Po
dokončení bude most umožňovať splavnosť Váhu dvomi plavebnými šírkami v poliach 3 a 4.

Pohľad na vizualizáciu mosta

2
2.1

VÝSTAVBA MOSTA
Zakladanie

Pred začiatkom výstavby bolo nutné zriadiť najskôr dočasný násyp do priehrady
v objeme 100 000 m3. Tento násyp, z ktorého výstavba prebieha, tvorí zároveň najväčšiu
prekážku prúdenia vody v priehrade, preto pri navrhovaní zakladania estakády bolo nutné

1

Ing., Doprastav a. s., závod Bratislava, Drieňová 27, 826 56 Bratislava,
tel.: +421 908 752 187 e-mail: peter.duris@doprastav.sk
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rešpektovať hydrologické parametre prúdiacej vody. Zúženie prietočného profilu spôsobilo
nutnosť fázovania, kde rozhodujúce fázy výstavby sú podložené hydrotechnickým výpočtom.
Hydrotechnický výpočet spracovala spoločnosť DHI Slovakia a rieši hydraulické pomery pre
dva povodňové stavy prietokov – 10-ročný a 100-ročný prietok a dve limitné výšky na hrádzi.
Výsledky hydrotechnického výpočtu slúžia na posúdenie stability dočasných konštrukcií
v priehrade a v podstate vylúčili súčasnú realizáciu polostrovov pri pilieri č.6 a pilieri č.3, takže
polostrov č.3 sa môže realizovať až po rozobratí polostrova č.6.
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Samotné hlbinné zakladanie estakády pozostáva z veľkopriemerových pilót priemeru
880 mm v dĺžkach od 6 m po 14,9 m. Pilóty sa realizujú z výškovej úrovne terénu polostrova
s dĺžkou hluchého vŕtania od 3,80 m po 10,30 m, okrem pilierov č.3, 4 a 5, ktoré sa realizujú
z plávajúcich pontónov. Nasleduje baranenie štetovnicových stien z polostrova, okrem pilierov
č.3, 4, 5 a 6, ktoré sú baranené opäť z plávajúcich pontónových súprav. Pre zabezpečenie
vodotesnosti a deformačnej stability stavebných jám sa realizuje trysková injektáž zvislých stien
a dna, v prípade stavebných jám č.3, 4, 5 a 6 bola doplnená o sanačnú tryskovú injektáž, ktorá
systémom injektovaných rebier zvyšuje stabilitu a odolnosť ostrovov a polostrovov. Následný
výkop stavebných jám sprevádza postupná montáž rozperných rámov štetovnicových
obohrádzok v počte 1 až 3, ďalej betonáž podkladného betónu a odbúranie hláv pilót. Kvalita
pilótových základov sa preukazuje dynamickými skúškami integrity pilót PIT a v prípade
rohových pilót aj testovaním integrity ultrazvukovou metódou CHA.

Vŕtanie pilót z plávajúceho pontóna

2.2

Spodná stavba – piliere a opory

Základy medziľahlých podpier sú obdĺžnikového tvaru s rozmermi 10,8 x 9,0 x 2,2 m,
základy s pevnými ložiskami majú rozmery 10,8 x 12,6 x 2,8 m a betónované sú priamo do
štetovnicových obohrádzok, ktorých vnútorná stena je vystlaná nopovou fóliou. Základ piliera
č.2, ktorý sa nachádza pri štátnej ceste II/507 Púchov – Považská Bystrica, sa od ostatných líši
tým, že je pootočený v rovine o 53º tak, aby nezasahoval do gabaritu cesty.
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Piliere majú valcovitý tvar priemeru 4 m, v prípade pilierov č.6 a 7 je to 5 m a budujú
sa pomocou systémového výsuvného debnenia po záberoch dĺžky 4,8 m. Piliere tvoria 1 až 3
zábery, pričom ten prvý záber je zväčša kratší, tzv. nultý. V hornej časti prechádza kruhový
driek do trojuholníkovej hlavice s priečnou šírkou 12,5 m. Spodná časť hlavice spolu
s valcovými časťami piliera sa buduje v rámci 1. etapy, v 2. etape sa buduje samotná hlavica
pomocou samostatného debnenia. Do hlavice sa pred betonážou osádzajú kotevné prvky
revíznych plošín v počte 16 ks a 2 ks CRM-dosiek pre vytvorenie iskriska. Hlavica č.2 je svojím
tvarom trochu štíhlejšia z dôvodu zásahu do gabaritu blízkej cesty a sú v nej osadené
predpínacie tyče dywidag 36 WR, určené na stabilizáciu vahadla č.2 k pilieru.
Krajné opory č.1 a 13 sú tvorené základovým pásom, driekom, úložným prahom,
záverným múrikom, krídlami a prechodovými doskami. Opora č.13 je ako jediná založená
plošne na výškovo odskočenom základe z dôvodu šikmého terénu a jej podložie bolo vylepšené
sanačnou tryskovou injektážou z dôvodu zníženej únosnosti podložia opory, ktoré je navyše
ovplyvňované kolísavou hladinou vody v priehrade.
Betonárska výstuž základov, pilierov, hlavíc aj opôr je pozváraná tak, aby vytvorila tzv.
„Faradayovu klietku“ na ochranu konštrukcie proti účinkom bludných prúdov.

Pohľad na atypickú hlavicu piliera č.2

2.3

Nosná konštrukcia

Nosnú konštrukciu mosta tvorí dvojkomorový nosník s konštantnou výškou prierezu
zavesený na EDS-závesy po oboch stranách mosta. V pozdĺžnom smere sa jedná o spojitý 12poľový nosník o rozpätiach 39 + 10x51,5 + 37,59 m. Priečny prierez mosta je dvojkomorový so
stredovým trámom šírky 700 mm a kolmými trámovými stenami. Napriek rozpätiu polí 51,5 m
je priečny prierez mosta mohutnejší a ťažší od cestného mosta v priemere o 35%. Nosná
konštrukcia sa buduje z dvoch strán pomocou dvoch technológií, čo umožňuje v harmonograme
časovú úsporu a rieši problém nedostatku priestoru v prvých dvoch poliach mosta. Práve tieto
dve polia sú budované metódou letmej betonáže, zatiaľ čo ostatných 10 polí sa realizuje
metódou výsuvnej skruže od opory č.13. Betonáž lamiel i záberov na skruži prebieha vo dvoch
fázach – v 1. fáze sa betónuje spodná doska a trámy spolu s kompletnými priečnikmi a v 2. fáze
sa betónuje horná doska.
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Výstavbe lamiel predchádza najprv výstavba zárodku na pilieri č.2. Zárodok má dĺžku
15,5 m a počas výstavby vahadla je asymetricky podopretý dočasným pilierom vo vzdialenosti
5,5 m od osi piliera č.2 v smere staničenia. Ide o vystužený železobetónový pilier s rozmermi
1 200 x 1 700 mm doplnený o 8 ks predpínacích tyčí dywidag, ktoré pripínajú vahadlo k základu
č.2. V mieste nad dočasným pilierom je zárodok vystužený o masívne predpäté rebro predopnuté
dočasnými priečnymi káblami, ktoré sa odstránia po zmonolitnení nosnej konštrukcie. Výstavba
lamiel sa realizuje vozíkmi letmej betonáže, ktoré skonštruoval Doprastav. Ide o upravené
spodné vozíky letmej betonáže typ Žarnovica, ktoré boli prvýkrát nasadené v r. 2009 na stavbe
R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie. Vozíky boli spevnené a šírkovo upravené na
dvojkomorový prierez mosta. Vahadlo č.2 sa buduje ako asymetrické – smerom k opore č.1 je 7
lamiel a smerom k pilieru č.3 je lamiel 9, kde posledná lamela je zmonolitňujúca. Cyklus
výstavby jedného páru lamiel je 14 dní.
Z opačnej strany, teda od opory č.13 prebieha výstavba mosta na výsuvnej skruži od
spoločnosti Strukturas. Ide o hornú výsuvnú skruž s dvoma hlavnými nosníkmi, ktorej nosný
systém sme zmontovali na ploche za oporou č.13 a následne vysunuli do 1. etapy. Kvôli tomu
sa zrealizoval priečnik č.13 vopred, aby mala výsuvná skruž oporný bod pre zadnú nohu. Na
nosný systém skruže sa montujú závesné konzoly s debnením, hydraulika a závesné tyče pre
betonáž. Ďalšie priečniky sa už betónujú na skruži v rámci danej etapy. Cyklus výstavby
jednotlivých etáp je 30 dní vrátane výsunu skruže do ďalšej etapy.
Predpínací systém mosta tvoria súdržné káble, voľné káble a káble systému extradosed
(EDS). Súdržné káble 15 a 19-lanové sú uložené v plastových rebrovaných rúrach a spolu so
špeciálnymi spojkami a kotvami vytvárajú elektroizolačný predpínací systém chrániaci výstuž
pred účinkami bludných prúdov. Trasované súdržné káble v poli alebo v lamele sa predpínajú
v 3 etapách, káble spojitosti zmonolitňujú vždy 2 susedné polia. Druhou zložkou predpínacieho
systému mosta sú 19-lanové voľné káble typu monostrand s extrudovaným PE-obalom, ktoré sú
vedené v káblových kanálikoch HDPE 110 mm cez poľové deviátory a kotvené sú buď
v krajných priečnikoch alebo v priečnikoch č.5 a 9. Treťou súčasťou predpínacieho systému sú
laná systému extradosed. Nad každým pilierom sa nachádza dvojica nízkych pylónov výšky 6,55
m a vzdialených od osi nosnej konštrukcie v priečnom smere 5,85 m. V pylónoch sú umiestnené
oceľové sedlá DYNA Link Anchor Box System, vždy 4 ks v jednom pylóne, v nosnej
konštrukcii sú zabudované oceľové prechodky S 355 JR ukončené v náliatku mostovky pod
konzolou. Extradossed závesy tvoria 19-lanové káble uložené v chráničkách HDPE priemeru
125 mm a kotvené v sedlách pylónov a v náliatkoch pod mostovkou. Káble sú napínané
v 2 krokoch – po zmonolitnení nosnej konštrukcie a po uložení štrkového lôžka.
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Montáž vozíkov letmej betonáže

2.4

Príslušenstvo mosta

Príslušenstvo mosta je prispôsobené jeho účelu ako železničného mosta. Mostovka
nosnej konštrukcie je zaizolovaná striekanou izoláciou na báze kombinácie epoxidovej
a polyuretánovej živice hrúbky 6 – 10 mm, chodníková časť je izolovaná striekaným
polyuretanom. Štrkové lôžko pre dvojkoľajnú železničnú trať je vymedzené po oboch stranách
káblovými žľabmi a za nimi sa nachádzajú chodníky – na ľavej strane služobný chodník a na
pravej strane verejný chodník oddelený od koľajového lôžka zábradlím výšky 2 m. Chodníky
po oboch stranách mosta sú ukončené rímsami so zábradlím výšky 1,3 m. Odvodnenie mosta
pod koľajovým lôžkom zabezpečujú odvodňovače Morávka, typ A, chodníky sú odvodnené
liatinovými odvodňovačmi Moravica. Všetky odvodňovače sú napojené na pozdĺžne zberné
potrubie v komôrke mosta, a to buď priamo alebo cez priečne odvodňovacie potrubie. Súčasťou
príslušenstva sú aj nosné prvky trakčného vedenia – oceľové stĺpy pripevnené ku vnútornej
strane pylónov.

Pohľad na výstavbu mosta
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ZÁVER

Železničná estakáda ponad Nosickú priehradu je toho času vo výstavbe. Zakladanie
estakády je hotové na 90% a spodná stavba na 80%. Prebieha výstavba nosnej konštrukcie,
z ktorej sú hotové 4 etapy na výsuvnej skruži a na úseku letmej betonáže je hotový zárodok a 2
lamely. Po dokončení bude estakáda najväčším a najzložitejším mostným objektom celého
úseku. Náročné je nielen jej projektovanie a plánovanie, ale hlavne technická a výrobná stránka
výstavby. Z jedenástich medziľahlých pilierov sa desať nachádza priamo v priehrade, čo je
vzhľadom na hydrologické a priestorové pomery samo osebe dostatočná výzva. Je potrebné
koordinovať práce na oboch brehoch priehrady s prácami vykonávanými z plávajúcich
pontónov, je nutné koordinovať práce v súbehu na spodnej aj hornej stavbe, je nutné
vysporiadať sa so sťaženým prístupom na estakádu. S týmito výzvami sa statočne borí
a vysporiadava kolektív pracovníkov Závodu Bratislava pod vedením Juraja Ondrušku.

Dočasné konštrukcie pre prístup na ostrovy
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PRVÝ LETMO BETONOVANÝ MOST S ELEKTRICKY
IZOLOVANÝM PREDPÄTÍM NA SLOVENSKU
Milan Chandoga1
Andrej Jaroševič2- Ladislav Čerňanský3- Ľubomír Hrnčiar4
A2

ABSTRAKT
Súčasťou modernizácie železničnej siete Slovenska pre rýchlosť do 160 km/h sú aj úseky,
kde vzhľadom na zložité hydrogeologické podmienky územia investor a projektant diela
rozhodli, že všetky predpäté mosty budú mať elektricky izolované predpätie. VÁHOSTAVSK,a.s. je od roku 2012 držiteľom licencie na predpínací systém PROJSTAR-CH. V rámci
prebiehajúcej certifikácie podľa európskej smernice ETAG 013 boli realizované aj skúšky
pre systém elektro izolovaného predpätia. V tomto príspevku je predstavená konštrukcia
a niektoré výsledky preukazných certifikačných skúšok predpínacieho systému PROJSTAR
CH-19/EIK a ich aplikácia in-situ na železničnom moste cez rieku Váh.

1 ÚVOD
V 90 tých rokoch sa zrodila kategorizácia káblov predpätia, ktorá poskytuje rôzne stupne
konštrukčného riešenia antikoróznej ochrany predpínacej výstuže [1]. Podľa toho, v ktorej
kategórií agresivity prostredia sa predpätie nachádza stanovili sa nasledovné úrovne
ochrany predpínacieho kábla PL (kde je PL - protection level):
PL1 – kábel injektovaný cementom v hadici zo stáčaného plechu, kotvy sú zabetónované
bez ochranných krytov.
PL2 – kábel injektovaný cementom v PE hadici s ochrannými krytmi kotvenia, tzv. kábel
s kompletným vodotesným obalom.
PL3 - elektricky izolovaný kábel (EIK). Je to kábel PL2 doplnený elektro izolačnými
prvkami pre ochranu proti bludným prúdom. Jeho korozívny stav možno monitorovať
meraním zmien izolačného odporu EIK.
Najvyššiu úroveň ochrany z hľadiska chloridov, ako aj bludných prúdov, poskytujú tzv.
elektro izolované káble (ďalej len EIK), u ktorých je možné ochranu predpínacej výstuže
proti korózii a bludným prúdom merať pomocou elektrického odporu medzi predpínacou
a betonárskou výstužou zabudovanou v betónovej konštrukcii.
Prvý slovenský most s elektricky izolovaným predpätím je navrhnutý ako spojitý 5poľový trám (47,5 + 3 x 65 + 47,5 m) s dvojkomorovým priečnym rezom šírky 11,82m a
premennej výšky 8m nad podperou, 3m v strede rozpätia, pozri obr.1. Most s označením
SO 44-33.18 premosťuje rieku Váh a štátnu cestu II/507 .
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Obr.1 Pozdĺžny a priečny rez mostom, betonáž zárodku a prvých 3m lamiel na
betónovacích vozíkoch
Nosná konštrukcia mosta bola navrhnutá na použitie technológie letmej betonáže. Nad
každým pilierom boli vybudované zárodky s dĺžkou 13 m z ktorých sa obojstranné
realizovalo letmým spôsobom šesť lamiel dĺžky 2 x 3 + 2 x 4 + 2 x 5 m. Aby bola
zabezpečená stabilita vahadla počas letmej betonáže, pod zárodkami boli vybudované
železobetónové stabilizačné stĺpy. Spolu šesť stĺpov pre každý zárodok, pozri obr.2.
I keď rekonštruovaná trať, na ktorej sa nachádza tento most je v celej trase napájaná
striedavým prúdom, generálny investor ŽSR vyhodnotil úsek ako úsek so zvýšenou
hydrogeologickou záťažou a na všetkých mostoch požaduje použitie elektro izolovaných
káblov predpätia.
Na predpätie trámu boli použité 12 a 19 lanové elektro izolované káble PROJSTAR CH12-19/EIK rozdelené do troch skupín. Prvú tvoria konzolové káble, ktoré slúžia
k predopnutiu jednotlivých lamiel počas výstavby vahadiel. Druhá skupina sú káble
spojitosti, ktoré slúžia na zmonolitnenie jednotlivých častí nosnej konštrukcie. Tretiu
skupinu tvoria voľné káble, ktoré sa predopnú po zmonolitnení celej nosnej konštrukcie.
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Obr.2 Pohľad a rozostavaný most
2 Konštrukcia elektrický izolovaného kábla
Základná konštrukcia elektricky izolovaného súdržného kábla vychádza z konštrukcie kábla
kategórie LP2. Vo voľnej dĺžke je predpínacia výstuž primárne chránená PE extrudovanou
hadicou. Pre elektrickú izoláciu predpínacej výstuže v roznašacích podložkách sú použité
PE kužeľ a izolačná vysokopevnostná doska, pozri obr.3. Pri voľných kábloch je PE hadica
nahradená HDPE rúrou. PE ochranný kryt kotvenia má vývod na pripojenie vodiča pre
meranie el. odporu kábla, obr.4.

Obr.3 Konštrukcia EIK pre súdržné káble systému PROJSTAR-CH/EIK
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Obr.4 Ochranný kryt kotvenia s vodičom
na meranie el. odporu

Obr.5 Meranie elektrického odporu
kábla pred injektážou

Obr.6 Ukladanie PE hadíc injektovaného predpätia
3

Všeobecne o meraní elektrických parametrov EIK

Predpínací kábel je dobrým vodičom elektrického prúdu a jeho základnou charakteristikou
je jeho elektrický odpor R [Ω]. Odpor predpínacieho kábla má väčšinou hodnotu hlboko
pod 1Ω. Na vyvedenie „meracích bodov“ stačí dobre izolovaný medený drôt (aspoň 1mm 2
kvôli mechanickej pevnosti), pričom ho treba priskrutkovať cez „vejárovitú“ podložku ku
kotevnej objímke aj roznášacej podložke. Pri meraní je dobré mať obidva meracie body
pokope.
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Injektážna malta nie je izolantom, merný odpor vzoriek injektážnej malty, odobratých pri
injektáži na stavbe sa pohybuje po štyroch týždňoch od injektáže na úrovni 40 Ω.m. V
porovnaní s merným odporom železa 9,8.10 -8 Ω.m má malta skoro o deväť rádov väčší
odpor ako železo.
Káblový kanálik, prechodový obal kotvy a izolačná doska medzi kotevnou objímkou a
roznášacou podložkou sú izolanty a dielektriká. Preto sa najčastejšie meria hodnota
“izolačného” odporu medzi kotevnou objímkou a roznášacou podložkou, ktorá je privarená
k betonárskej výstuži.

Certifikačná skúška EIK
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Meranie vodivosti (odporu) skúšobného EI kábla.
V rámci certifikačného konania TSUS BA [4] bola vykonaná skúška na 19-lanovom
elektrický izolovanom predpínacom kábli, ktorý bol zabudovaný, napnutý a zainjektovaný
v železobetónovom tráme rozmerov 500 x 800x 5000mm, pozri obr.7.

Obr.7 Skúšobný trám so zabudovaným EI 19- lanovým káblom PROJSTAR CH
Merania odporu sa vykonali pomocou LCR meter ELMA 6400 po zostavení kábla, po jeho
napnutí, pred a po injektáži cementovou injektážnou maltou a po jej zatvrdnutí. Výsledky
týchto meraní sú uvedené na obr.8.
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Obr.8 Izolačný odpor R vzorky 19 lanového kábla PROJSTAR CH/EIK
Meranie vodivosti (odporu) injektážnej malty
Nad rámec certifikačnej skúšky sa riešiteľský tím podujal preskúmať časový priebeh
vodivosti cementovej injektážnej malty. Na meranie časového priebehu vodivosti malty
boli vyrobené tri skúšobné valce s nerezovými elektródami, pozri obr.10. Valce z HDPE
rúry boli naplnené injektážnou maltou priamo na stavbe, aby vzorky odpovedali
podmienkam injektáže na stavbe. Vzorka 3 bola naplnená maltou z inej zmesi. Vzorky boli
uložené pri izbovej teplote a počas prvých dní bol každých 12 hodín meraný ich elektrický
odpor. Výsledok dlhodobého merania odporu je znázornený na obr.9.
ELMA 6400, FUNC ACR, 100 Hz

Rs, Rp = f(t)
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Obr.9 Časový priebeh nárastu odporu injektážnej malty v uzatvorenom priestore od
2.11.2016 do 28.11.2017. Malta sa chová pri kmitočte 100Hz ako činný odpor.
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Ako je vidieť z priebehu na obr.9, injektážna malta sa v uzatvorenom priestore chová inak
ako voľné trámiky s elektródami, v literatúre bežne používané na meranie časového
priebehu elektrického odporu malty. Hodnota elektrického odporu malty má síce stúpajúci
trend, nedá sa však tvrdiť, že malta bude po vytvrdnutí nevodivá, čo sa väčšinou zistí na
voľných trámikoch. Vnútorné usporiadanie elektród je symetrické, vzorky však boli
injektované vo zvislej polohe. Hneď pri prvých meraniach sa vzorky chovali ako
galvanický článok s napätím do 130mV a túto vlastnosť si zachovali doteraz. Výsledky
dlhodobého merania odporu injektážnej malty v uzatvorenom priestore (čo EIK je)
naznačujú, že chyby pri injektáži EIK, ktoré spôsobia malú hodnotu izolačného odporu, sa
časom samé neopravia. Preto je potrebné príprave injektáže EIK venovať zvýšenú
pozornosť.

Obr.10 Skúšobné vzorky na meranie odporu injektážnej malty a kapacity voči okolitému
betónu (simulovaný Al fóliou).
Výsledky merania kapacity koaxiálneho kondenzátora, tvoreného sústavou betón (vonkajšia
elektróda), HDPE rúra (dielektrikum) a injektážna malta (vnútorná elektróda) nepotvrdzujú
optimistické štúdie, ktoré sa pokúšajú týmto spôsobom merať kvalitu injektáže EIK.
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5

ZÁVERY

Realizácia elektricky izolovaného súdržného predpätia in situ vyžaduje perfektné
plánovanie a pracovnú disciplínu od všetkých pracovníkov. Realizácia EI káblov výrazne
predražuje cenu predpätia.

A2
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INOVÁCIA MOSTNÝCH PREFABRIKÁTOV FIRMY
VÁHOSTAV-SK
Milan Chandoga1
Jozef Ďugel2- Ladislav Čerňanský3- Ľubomír Hrnčiar4

ABSTRAKT
V nasledovnom príspevku je zhrnutá viac ako 8 ročná projekčno-vývojová práca tímu
autorov zameraná na inováciu produkcie mostných prefabrikátov v spoločnosti
VÁHOSTAV-SK-PREFA, s. r. o. Výsledkom tejto práce je realizačná dokumentácia –
katalógy, pokrývajúce široký sortiment predpätých prefabrikátov výrobných dĺžok 9 – 42
m. Ostatné štyri roky sa vývojové práce orientovali na znižovanie ekonomickej náročnosti a
prácnosti firmy pri výstavbe mostov z týchto prefabrikátov. Ako príklad možno uviesť:vývoj
vlákno betónových debniacich dosiek s výstužou GFRP, redukciu počtu prefabrikátov
v priečnom reze mosta, certifikáciu 5-lanového kotevného systému PROJSTAR CH-5, ktorý
nahrádza 4-lanový a pod.

1

ÚVOD

Spoločnosť VÁHOSTAV-SK-PREFA, s. r. o., bola založená v roku 2001 ako dcérska
spoločnosť firmy VÁHOSTAV-SK, a. s. Výroba betónových a železobetónových
prefabrikátov a transport betónu na prevádzke v Hornom Hričove má však dlhoročnú
tradíciu, ktorá siaha až do roku 1964.
Od roku 2014 sa realizuje vo firme VÁHOSTAV-SK, a. s., projekt inovácie mostných
prefabrikátov VPH-PTMN 2010, ktorý pokračuje aj v tomto roku. V rámci tohto projektu
boli postupne riešené nasledovné úlohy:
- aplikácia VHB pre vybrané typy mostných prefabrikátov (r.2014-15) [3],
- prefabrikáty zo zníženou výškou (v rokoch 2016-17) [4],
- redukcia počtu prefabrikátov v priečnom reze mosta (r.2017- 2018) [5],
- debniace dosky s GFRP výstužou pre dĺžky 40-180cm (r.2016 – 2018) [6].

2

NOSNÍKY TYPOVÉHO RADU VPH-PTMN 2010 [2]

V roku 2010 bol uvedený do výroby nový typový rad mostných nosníkov VPH-PTMN
2010 [3]. Aby sa minimalizovali náklady na úpravu oceľových foriem, bol pri návrhu
nových nosníkov rešpektovaný tvar dolnej príruby dodatočne prepínaných nosníkov
MDP38, ktoré sa vyrábali v Prefe od r. 2008 [1].

1

Doc. Ing. PhD., PROJSTAR-PK,s.r.o., Nad ostrovom 2, 84104 Bratislava, e-mail:
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Katalógy nosníkov VPH-PTMN 2010 pokrývajú prefabrikáty dĺžky 18-42 m a sú rozdelené
do typov podľa ich výrobnej výšky (obr.1):
- Katalóg „I“ nosníkov dĺžky 18 -21-24m s výškou 1,2m (vopred predpätý)
- Katalóg „I“ nosníkov dĺžky 27-30-32m s výškou 1,4m (variant vopred resp.
vopred/dodatočne predpätý)
- Katalóg „I“ nosníkov dĺžky 38m s výškou 1,9m (dodatočne predpätý segmentový)
- Katalóg „I“ nosníkov dĺžky 42m s výškou 2,1m (dodatočne predpätý segmentový)
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Obr. 1 Nosníky VPH-PTMN 2010 pre dĺžku 24 – 32 - 38 – 42 m
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3

NOSNÍKY TYPOVÉHO RADU VPH-PTMN 2010 Z VHB [3]

V rámci úlohy „Aplikácia VHB pri výrobe mostných prefabrikátov“, bol primárne riešený
problém vhodnej receptúry betónovej zmesi a jej spracovania vo formách pre výrobu „I“
nosníkov VPH-PTMN 2010 výšky 1,4 m. Počas štandardnej výroby nosníkov boli vo forme
vybetónované aj segmenty z VHB dĺžky 1,0 m z betónu C80/95 podľa receptúry
č.R10/Váh. Pri počiatočných skúškach betónovej zmesi boli dosiahnuté po dvoch dňoch
priemerné hodnoty pevnosti a modulu pružnosti 48,5MPa/31,5GP a po 28 dňoch
94,0MPa/42,0GPa.
V segmentoch bola osadená identická vystuž a rúrky káblových kanálikov ako vo
vyrábanom nosníku. Touto skúškou sme overovali kvalitu povrchu nosníka (dutínovosť) pri
štandardnom postupe ukladania betónovej zmesi a jej zhutňovania systémom príložných
vibrátorov osadených na existujúcej forme. Výsledky tejto práce boli publikované v [2]
Staticko - ekonomickej analýze na nosníkoch dĺžky 32 m a doplnenej o nosníky dĺžky 42
m. Pri riešení úlohy v kap. 5 sa preukázalo, že úspory vyplývajúce z redukcie počtu
nosníkov v priečnom reze mosta (cca o1až 2ks) ich transportu a montáže neprevyšujú
výrazne náklady na výrobu VHB betónu.

4

NOSNÍKY TYPOVÉHO RADU VPH-PTMN 2016 [4]

Typový rad nosníkov VPH-PTMN 2016 bol vypracovaný s cieľom doplniť sortiment
vopred predpätých nosníkov pre krátke rozpätia a výškovo obmedzené prekážky.
V sortimente nosníkov z r. 2010 chýbal sortiment mostných prefabrikátov pre krátke
rozpätia 9 až 15 m. Pre tieto rozpätia možno použiť atypické nosníky tvaru obráteného „T“
spriahnutých s monolitickou železobetónovou doskou. Na návrh riešiteľa bola táto
kategória nosníkov doplnená o systém tzv. doskovej konštrukcie zostavenej z vopred
predpätých nosníkov tvaru obráteného „T“, ktoré sa po doplnení spriahajúcej výstuže
zabetónujú in situ bez použitia podperného debnenia (obr.2). Toto riešenie umožňuje
realizovať malé mosty veľmi rýchle a vysoko ekonomický. Základné typy prefabrikátov
spolu s dobetónovanou železobetónovou doskou sú uvedené v katalógu:
- Katalóg nosníkov tvaru obráteného „T“ dĺžky 11,13,15m (VPH-PTMN 2016 PM) pre doskové mosty.
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Obr. 2 Nosníky VPH-PTMN 2016 – PM pre dĺžku 15 m
Pre mosty na kríženiach dopravných komunikácii, kde sú limitované výšky zdola
prejazdovým gabaritom a zhora niveletou komunikácie, bolo potrebné vypracovať katalógy
s minimalizovanou výškou nosnej konštrukcie pre rozpätia 18 až 32 m, obr. 3 :
- Katalóg nosníkov tvaru obráteného „T“ dĺžky 18,21,24m so zníženou výškou 1,0m
(VPH-PTMN 2016-T),
- Katalóg „I“ nosníkov dĺžky 27-30-32m so zníženou výškou 1,2m
(VPH-PTMN 2016-I).
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Rozhodli sme sa riešiť túto úlohu znížením výšky typových „I“ nosníkov VPH-PTMN
2010 o 200 mm, obr. 6. Pri nosníkoch dĺžky 18-24 m, výšky 1,0 m, bolo potrebné vynechať
hornú prírubu a použiť nosníky tvaru obráteného „T“.
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Obr. 3 Nosníky VPH-PTMN 2016-I a VPH-PTMN 2016-T pre dĺžky 18 až 32 m

5

NOSNÍKY TYPOVÉHO RADU VPH-PTMN 2018 [5]

V rámci optimalizácie nákladov na výstavbu mostov bola realizovaná vývojová úloha
„Redukcia počtu prefabrikátov v priečnom reze mosta“. Úspešnosť riešenia tejto úlohy je
spätá s vývojovou úlohou „Vlákno betónové debniace dosky s výstužou GFRP“. Sortiment
debniacich dosiek prešiel výrobnými a certifikačnými skúškami a pokrýva rozpätia od 500
– 1800 mm. Paralelne so statickou analýzou sa realizovala aj ekonomická analýza
zahrňujúca materiálové, dopravné a montážne náklady. Zo statickej analýzy vyplynula
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možnosť redukcie počtu nosníkov z 9 ks na 7 ks pri prostých poliach a na 6 ks pri spojitých
poliach mostoch na komunikáciách D26,5. Pri komunikáciách C7,5 bude priečny rez
mosta zostavený z 5, resp. 4 ks prefabrikátov. Vypracované boli nasledovné katalógy :
-

Tento typový rad nosníkov (obr. 4 a 5) sa bude líšiť od radu 2010 (obr. 1) hrubšou stenou
o 20 mm – vyplynulo to z použitia väčších 5-lanových predpínacích jednotiek PROJSTAR
CH-5/2S. O 50 mm sa zväčší horná príruba, ktorá musí byť vystužená mäkkou výstužou,
aby preniesla väčšiu tiaž čerstvého betónu v podopretí debniacej dosky.
V zadaní riešenia sa objavila aj striktná požiadavka na hodnotu modulu pružnosti betónu
v čase vnesenia predpätia. Pre betón triedy C55/67 požadujeme modul pružnosti Eb= 3436GPa.
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Katalóg „I“ nosníkov dĺžky 38m s výškou 1,95m (prosté polia – spojité polia),
Katalóg „I“ nosníkov dĺžky 42m s výškou 2,15m (prosté polia – spojité polia).
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Obr. 4 Nosníky VPH-PTMN 2018 pre dĺžky 38 až 42 m
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Obr. 5 Priečne rezy nosníkov VPH-PTMN 2018

Obr. 6 Kladenie nosníkov zavážacím zariadením

Obr. 6 Kladenie nosníkov zavážacím zariadením
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6.
VÝVOJ A VÝROBNÉ SKÚŠKY VLÁKNO BETÓNOVÝCH
DEBNIACICH
DOSIEK
VYSTUŽENÝCH
NEKOVOVOU
VÝSTUŽOU GFRP [6]
Debniace dosky s GFRP výstužou sú vo svete bežným výrobkom. V našom prípade sme sa
upriamili na dĺžky 120 –180 cm. Vyplynulo to z riešenia redukcie počtu prefabrikátov
(najmä nosníkov typovej dĺžky 35-42 m) v priečnom smere mosta, obr. 4. Cena týchto
prefabrikátov, prepravné a montážne náklady pri výstavbe mosta, sú značné a tak úspora čo
len jedného prefabrikátu je nezanedbateľná.

A2

6.1 Základne kritéria pre konštrukciu DD/GFRP
Tvar a vystuženie dosiek
Pre konštrukciu debniacej dosky je primárnym činiteľom náhrada oceľovej výstuže
nekorodujúcou výstužou GFRP, ktorá umožňuje v tenkostenných debniacich doskách
minimalizovať hrúbku krycej vrstvy betónu na minimálnu hodnotu zabezpečujúcu jej
súdržnosť s okolitým betónom. Priečnu GFRP výstuž sme použili len na udržanie polohy
pozdĺžnej výstuže. Jednosmerné statické pôsobenie dosky dovoľuje prispôsobiť šírku a tým
aj tiaž dosky potrebám ručného ukladania. Pri dĺžkach dosiek nad 900 mm sme na redukciu
tiaže použili prebierkový profil s tenkou dolnou doštičkou.
Výsledné tvary debniacich dosiek sú na obr. 7. Debniace dosky s konštantnou hrúbkou sme
označili DDF (flat), prebierkové typy DDT (trapéz).

Obr. 7 Tvar a vystuženie základných typov DD
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6.2
Výrobné zaťažovacie skúšky
Na obr. 8 je pracovný diagram priehyb/zaťaženie z výrobnej zaťažovacej skúšky dosky
dĺžky 800 mm, hrúbky 35 m. Základné typy DD podľa obr. 7 boli certifikované v štátnom
skúšobnom ústave TSÚS Bratislava.

A2

Obr. 8 Debniaca doska DDF 800/750/35- priehyb pri zaťažení reprezentujúcom 250 mm
hrúbku dosky 0,5 mm (max. zať. 640 kg)

7. ZÁVERY
V tomto príspevku sme zosumarizovali viac ako štvorročné obdobie veľmi aktívnej
vývojovej práce firmy VÁHOSTAV-SK, a. s., v oblasti mostnej prefabrikácie. Predstavený
široký sortiment mostných prefabrikátov umožňuje firme veľmi rýchle a fundovane
reagovať na požiadavky objednávateľov a projektantov.
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VOPRED PREDPÄTÉ MOSTNÉ NOSNÍKY PROJEKTU D4R7

Radoslav Sokira1

ABSTRAKT
Vodorovné nosné konštrukcie z vopred predpätých nosníkov s monolitickou
spriahujúcou doskou sú obecne dostatočne známe. Mohlo by sa zdať, že o nich nie je možné
nič nové a pútavé napísať. Prístup spoločnosti D4R7 Construction, s.r.o., hlavného
zhotoviteľa stavby obchvatu Bratislavy D4R7, realizovaného formou PPP projektu nás
presviedča o opaku.

1.

ÚVOD

Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7 v rámci PPP D4R7 o celkovej dĺžke viac ako 59
kilometrov budú slúžiť ako vonkajší južný obchvat hlavného mesta. Celková schéma zahŕňa
výstavbu 14 križovatiek a 122 mostných konštrukcií. Zhotoviteľ sa z toho počtu rozhodol
62 mostov realizovať s prefabrikovanou vodorovnou nosnou konštrukciou.
Dôvodom pre tak vysoký počet mostov realizovaných touto technológiou sú nesporne jej
výhody, ktoré si združenie D4R7 uvedomuje. Dodávateľom prefabrikovaných nosníkov
navrhnutých pre tento projekt je firma Doprastav, a.s., Závod Prefa.
Tie sa prejavujú najmä všade tam kde sú požiadavky na:
• rýchle preklenutie značného množstva prekážok cestných komunikácií a železničných
koridorov s obmedzenou dobou pre výluku (vo väčšine prípadov sú všetky nosníky
v jednom poli uložené v priebehu 8-tich hodín, spravidla v noci),
• preklenutie prekážok najmä riek a dopravnej infraštruktúry kde je obmedzená možnosť
stavby podpornej konštrukcie pre budovanie vodorovnej nosné konštrukcie,
• dosiahnutie vysokej kvality - pri výrobe prefabrikátov sú dosahované takpovediac
laboratórne podmienky oproti práci na stavbe. Ďalej je eliminované pôsobenie ľudského
faktoru nakoľko sa jedná o opakovanú činnosť zabezpečujúcu v prevažnej miere
dlhoročnými kmeňovými zamestnancami výrobcu,
• znižovanie nárokov na údržbu. Nakoľko sa jedná o PPP projekt, kde koncesionár musí
zabezpečiť nie len jeho výstavbu, ale aj 30 ročné prevádzkovanie. Požiadavky na čo
najnižšie náklady počas údržby, za ktorú je zodpovedný koncesionár, ako pri projektoch
s bežnou záručnou dobou 5 rokov a bez brania ohľadu na následné náklady spojené s
prevádzkou a údržbou konštrukcie v strednodobom časovom horizonte, sú so
štandardnými typmi projektov neporovnateľné,
• budúce čo najjednoduchšie rozšírenie nosnej konštrukcie napríklad o ďalší jazdný pruh.
Tomuto prospieva relatívne najhomogénnejšia NK v porovnaní s inými technológiami,
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Ing., Doprastav, a.s., Drieňova 27,826 56 Bratislava, radoslav.sokira@doprastav.sk
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• jednoduchá dostupnosť konštrukcie pri servisných prehliadkach a údržbe,
• estetický vzhľad povrchov NK,

Pri rozhodnutí splniť požiadavky zákazníka sa závod Prefa spoločnosti Doprastav, a.s.
musel vysporiadať s niekoľkými atypickými riešeniami, ktoré na náš trh priniesol tento
zahraničný zhotoviteľ.
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2.
PRINCIPIÁLNY POPIS VODOROVNEJ NOSNEJ
KONŠTRUKCIE
V definitívnom štádiu pôsobí mostná konštrukcia ako prosté polia a to aj v prípade viac
polových mostných objektov.
Nosnú konštrukciu mosta tvoria vopred predpäté nosníky umožňujúcich výstavbu
spriahnutých železobetónových konštrukcií o rozpätiach 10 do 38 m.
Prefabrikáty sú z vopred prepätého betónu triedy C 50/60. Nosníky sú ukladané priamo na
elastomérové ložiská s individuálnou osovou vzdialenosťou do 2,96 m obr.1.

Obr. 1 Priečny rez vodorovnou nosnou konštrukciou
Spriahujúca železobetónová doska má minimálnu hrúbku 250mm a je z betónu C35/45.
Medzi nosníky sa na hornú prírubu nepriamo ukladajú prostredníctvom dištančných
podložiek z polystyrénu XPS betónové filigránove dosky C 35/45 s hrúbkou 85mm so
zdrsneným horným povrchom. V priečnom smere cez okraj presahuje betonárskou výstužou
B 500B obr.2.

Obr.2 Detail nepriameho uloženia filigránových dosiek na nosníky cez XPS podložku

130

Filigrány sa staticky započítavajú do únosnosti spriahujúcej dosky – výstuž filigránov je
jedinou spodnou priečnou výstužou spriahujúcej dosky. Nad filigránmi je ďalej ukladaná
pozdĺžna výstuž. Horná výstuž je realizovaná priečnou aj pozdĺžnou výstužou.
Medzi stredovými nosníkmi sa realizujú priečniky tvoriace funkciu seizmických zarážok.
Zhotovia sa v mieste nad ložiskami ako monolitické trámy s hrúbkou 650mm a z betónu
rovnakej triedy ako spriahujúca doska – C 35/45. Vystuženie priečnikov je viazanou
betonárskou výstužou B 550B ktorá sa previaže s výstužou do boku vyčnievajúcou zo
stojiny nosníkov.
Návrh konštrukcie nevychádza zo žiadnych typových podkladov nosníkov. Každý mostný
objekt a každý jeho prvok je navrhovaný individuálne t.j. výška nosníkov a ich vystuženie,
vzájomná osová vzdialenosť nosníkov, hrúbka a vystuženie spriahujúcej dosky vychádza
vždy z individuálneho návrhu.

3.

VOPRED PREDPREDPÄTÉ NOSNÍKY

Nosníky sú vyrábané v celej dĺžke v jednom celku ako vopred predpäté v dĺžkach od 10 do
38m v dvoch prierezových typoch s premennou výškou. Typ „A“ s výškou 0,8 a 1,0m a typ
„B“ s výškami 1,2 - 1,5 - 1,7 a 1,9m. Ukončenie nosníkov nie je kolmé. Kopíruje uhol, ktorý
zviera vodorovná os ložísk v priečnom smere mosta s s pozdĺžnou osou mosta. Horná
príruba je kolmá k stojine a nekopíruje priečne sklonové pomery hotovej mostovky.
Prierezové charakteristiky a principiálny spôsob vystuženia je na obr.3.
Nosník typ „A“

Nosník typ „B“

Obr.3 Schéma tvaru a vystuženia nosníkov
Nosníky sú zhotovované z betónu C 50/60 XC4,XD3, XF2,AX1 ktorý je v mieste hornej
príruby zdrsnený za účelom lepšieho spriahnutia so spriahujúcou doskou. Ďalšie zdrsnenie
povrchu je na spodnej prírube v mieste uloženia nosníkov na ložiska. Betonárska výstuž je
B500B Re min 500N/mm-2. Pre spriahnutie nosníkov so spriahujúcou doskou z vrchnej
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plochy hornej príruby nosníka vyčnieva výstuž. Zo stojiny stredových nosníkov vyčnieva
výstuž zabezpečujúca spojenie nosníka s monolitickým priečnikom – seizmickou zarážkou.
V tejto oblasti je povrch nosníkov zdrsnený.
Predpätie nosníkov je zo samostatných predpinacích lán ɸ 15,7mm-1860MPa s nízkou
relaxáciou (Ls) ktoré sú po zavedení predpätia kotvené súdržnosťou. Časť lán je separovaná
aby sa zabránilo vzniku trhlín.
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Obr.4 Nosníky výšky 1,7m na skládke po odrezaní koncov prepínacích lán
Prepätie sa vnáša do nosníkov po nadobudnutí 70% 28-dňovéj pevnosti (35Mpa) postupným
uvoľňovaním prepätia z predpínacích standov. Táto pevnosť sa dosahuje po cca 14 hodinách
od betonáže.
Nakoľko nosníky nie sú zabudovávané do priečnikov je nutná špeciálna ochrana koncov
predpinacích lán voči korózii na ich čelách. To zabezpečuje vrstva kompozitnej plastmalty
na báze epoxidu obr. 5.
V horných prírubách krajných nosníkov sú pri niektorých mostných objektoch otvory
umožňujúce bezproblémové osadenie odvodňovačov. V stojine krajných nosníkov sú pre
jednoduché osadenie konštrukcie konzolového debnenia osadzované plastové rúrky.
Návrhy nosných konštrukcií počítajú so zabudovaním nosníkov do 150 dní. Hmotnosť
najdlhšieho 38m nosníka je 70 ton. Má zabudovaných 40 lán ktoré vnášajú predpätie o sile
8 000 kN.
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Obr.5 Hotové nosníky výšky 1,2m na skládke s ochranou lán voči korózii
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Tab. č.1: Porovnanie hlavných faktorov prístupu k návrhu NK z prefabrikovaných
nosníkov od výrobcov v SR a projektu D4R7.
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Faktor
porovnania

Bežné typové nosníky
výrobcov v SR

Nosníky projektu D4R7

Návrhy nosných
konštrukcií

Vychádzajú z typových
projekčných podkladov
výrobcov.

Neexistuje typový podklad.
Nosníky sú projektované
individuálne pre každý mostný
objekt.

Návrh NK
vzhľadom na dl.
typových
nosníkov

Väčšinou sa vychádza sa
z typových dĺžok
a prislúchajúcich výšok
nosníkov: 12-15-18-21-24-2727-30-33-36-39-42m.

Každý most má individuálnu
dĺžku nosníkov.

1/20-1/21

1/16-1/19

Pre kategóriu D/26,5 (1 most
13,65) pri prostom poli 9
nosníkov s osovou
vzdialenosťou max.1,6m

Pre kategóriu D/26,5 (1 most
13,65) prosté polia 6 až 7ks
nosníkov s osovou
vzdialenosťou do 2,96m

Statická schéma
a uloženie
nosníkov

Pri viac polových objektoch sa
uprednostňujú spojité nosné
konštrukcie s nepriamym
uložením nosníkov na ložiská
prostredníctvom priečnika.

Všetky mostné objekty sú
riešené ako prosté polia
s priamym uložením nosníkov
na ložiská.

Priečniky

Realizujú sa vždy naprieč celou
nosnou konštrukciou.

Krytie
predpinacích lán
v čele nosníka

Je zabezpečená zabetónovaním
nosníkov do priečnikov.

Šikmosť čiel
nosníkov vo
vzťahu k šikmosti
NK

Nosníky sú vyrábané s čelami
kolmými na ich pozdĺžnu os.

Stratené debnenie

Zvyčajne sa využíva stratené
debnenie typu Cemvin, Cetris,
a pod. ukladané do ozubu
nosníkov tak že neuberá
z hrúbky spriahujúcej dosky.

Pomer
dĺžka/výška
nosníka
Počet nosníkov
v priečnom reze
a ich vzájomná
osová
vzdialenosť
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Realizujú sa v prípade potreby
seizmickej zarážky a to len
medzi dvojicou vnútorných
nosníkov.
Je zabezpečená prostredníctvom
vrstvy kompozitnej epoxidovej
plastmalty nanesenej na čele
nosníka.
Nosníky sú vyrábané s takou
šikmosťou čiel akú má samotná
NK mosta vo vzťahu
k pozdĺžnej osi.
Stratené debnenie je tvorené
samonosnými filigránovými
doskami hr.85mm ktoré sa
započítavajú do únosnosti
spriahujúcej dosky. Ukladajú sa
na XPS pásiky nalepené na
vrchnej ploche hornej pásnice
nosníka

ŠPECIFIKÁCIA PREDPÍNACIEHO SYSTÉMU NA STAVBE:
„ŽSR, MODERNIZÁCIA TRATE PÚCHOV - ŽILINA, PRE
RÝCHLOSŤ DO 160 KM/HOD., II. ETAPA“ - OBJEKT SO 44.33.21.1
Peter Pažma1

ABSTRAKT
Voľba elektricky izolovaného predpínacieho systému nie je bežným spôsobom realizácie
predpätých konštrukcií na Slovensku. Na objekte SO 44.33.21.1 „Nový železničný most nad
Nosickou Priehradou“ sa nachádza kombinácia viacerých technicky zaujímavých riešení.
Predmetom tohto príspevku je priblížiť čitateľovi stručný prehľad týchto technológií.

ÚVOD

1

Spoločnosť Doprastav a.s., je dlhoročným licenčným partnerom spoločnosti DYWIDAGSystems International GmbH (ďalej len DSI) v oblasti realizácie predpätých
železobetónových konštrukcií. Ťažisková oblasť spolupráce sa dá rozdeliť do dvoch
hlavných skupín:
- Systém dodatočného predpínania
- Systém závesových káblov
Ku každému projektu sa pristupuje individuálne v oboch z týchto oblastí. V rámci systému
pre vopred, resp. dodatočne predpäté konštrukcie sú projektantom k dispozícii tri hlavné
skupiny predpínacích systémov.
Systém vopred/dodatočného predpätia:
- DYWIDAG Strand
- SUSPA Strand DW
- Post-tensioning system – OVM.M15A
Všetky systému sú v súlade s kritériami vyplývajúcimi z ETAG 013 [1].

SYSTÉM DODATOČNÉHO PREDPÍNANIA

2

Vzhľadom na zložitú špecifikáciu požiadaviek pre realizáciu predpätia, bola pre daný objekt
navrhnutá kombinácia viacerých typov systémov z portfólia DSI.
2.1

Elektricky izolované káble

Hlavný kritériom navrhnutého predpínacieho systému bola odolnosť voči účinkom
bludných prúdov podľa TS 15 [2]. Pod pojmom „bludné prúdy“ rozumieme elektrické prúdy
pretekajúce vodivým prostedím (napr. pôdou, vodou) a pochádzajúce z elektrických
zariadení nedostatočne izolovaných od tohto prostredia alebo používajúcich zem ako spätný
vodič [2]. Z tohto dôvodu sme pristúpili k použitiu systém SUSPA Strand DW podľa ETA13/0839. Systém SUSPA sa špecifikuje práve na predpínacie systémy vhodné v prostredí
s požiadavkou na ochranu proti bludným prúdom. Elektricky izolovaný kotevný systém je
kombinovaný so systémom plastových PE rúr. Na objekte SO 44.33.21.1 bol navrhnutý 15lanový kotevný systém pre súdržné káble predpätia s využitým štandardných 7pramencových lán ozn. Y1860S7.
1

Ing. Peter Pažma, PhD., Doprastav, a.s., Závod PREFA – Výrobné stredisko predpínacie technológie, Drieňová
31, 821 01 Bratislava, tel.: +421/907 801 928, e-mail: peter.pazma@doprastav.sk
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Obr. 1: Napínanie elektricky izolovaných káblov SUSPA 15-lanový
Osadenie a montáž komponentov elektricky izolovaných káblov podlieha prísnym
pravidlám výrobcu a odporúčaní dokumentov ETAG a fib. Špecifické zaobchádzanie si
vyžaduje najmä inštalácia PE rúr pre káblové vedenie. Ku poruchám dochádza najmä
neodbornou manipulácia v tesnej blízkosti rúr. Prepichnutie kanálika betonárskou výstužou,
prípadne manipulácia so zariadeniami, ktoré sú potenciálnym zdrojom tepla ako uhľová
brúska, sú častými poruchami pri realizácii. Z obr.2 je vidno, že rezanie betonárskej výstuže
prebieha mimo už uložených káblov, čím sa minimalizuje riziko poškodenia. Dôležitým
kritériom správnej realizácie súdržného predpätia je tiež vytvorenie injektáže
v podmienkach minimalizácie elektrickej vodivosti. Tejto téme sa špeciálne venuje aj fib
bulletin 75 - Polymer-duct systems for internal bonded post-tensioning [3].

Obr. 2: Možné riziká poškodenia elektrickej odolnosti
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2.2

Voľné káble s kompaktovaných lán

Ďalším špecifickým prvkom použitým pre voľne vedené káble na objekte bolo použitie
kompaktovaných lán ozn. Y1820S7G podľa prEN 10138-3. Kompaktované lano sa skladá
zo siedmych drôtov, ako štandardné pradpínacie lano. Laná sú charakteristické vyššou
ťahovou pevnosťou pri menšom vonkajšom priemere. To je dosiahnuté redukciou voľného
priestoru medzi jednotlivými drôtmi.
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Obr. 3: Priečny rez lanom Y1860S7 a lanom kompaktovaným Y1820S7G
Pre kompaktované laná sa, rovnako ako pre laná štandardné, vzťahujú možnosti zvýšenia
dodatočnej ochrany voči okolitému prostrediu. Jedná sa najmä o HDPE povrchovú vrstvu
spolu v kombinácii s vrstvou maziva, tzv. laná monostrand. Využitie takýchto lán je typické
pre radiálne stuženia LNG nádrží v kryogénnych podmienkach, alebo ako alternatíva ku
štandardnému lanu pre voľne vedené káble.
Tab. 1: Porovnanie parametrov pramencových lán podľa prEN 10138-3
Nominálne hodnoty
Označenie
produktu

Y1820S7G
Y1860S7

Špecifické hodnoty

priemer
lana

Ťahová
pevnosť

Prierezová
plocha

Jednotková
hmotnosť

Min.
ťažná
sila

Max.
ťažná sila

Sila pri
pretvore
ní 0,1%

d
[mm]

Rm
[MPa]

An
[mm2]

M
[g/m]

Fm
[kN]

Fm,max
[kN]

Fp0,1
[kN]

15,2
15,7

1820
1860

165,00
150,00

1289
1172

300
279

345
321

264
246

Z tabuľky jasne vidieť, že kompaktované laná dosahujú vyššej pevnosti a to aj pri znížení
priemeru lana. Týmto spôsobom sa znížila celková plocha voľne vedeného kábla čo
prispieva k lepšej manipulácii s lanami v PE ochrannej rúre. Zároveň vzniká rezerva
v maximálne ťažnej sile. Táto rezerva sa dá potenciálne využiť v budúcnosti pre vnesenie
vyššej napätosti.
2.3

Systém závesových káblov Stay cable

Rovnako ako v prípade systému súdržného/nesúdržného predpätia na objekte bola aj
v tomto prípade použitá technológia káblov, ozn. ako Stay cable, od spoločnosti Dywidag.
Vzhľadom na vyvíjajúci sa trend a kritéria objednávateľa, sa na objekte použil systém Dyna
Link®. Spoločnosť Dywidag aj v tomto prípade dbá na dodržiavanie prísnych technických
štandardov. Ako prvá spoločnosť v rámci výrobcov PT systémov je od apríla 2016
držiteľom technického osvedčenia pre viaclanové závesové systémy – DYWIDAG –
Multistrand Stay Cable DYNA Grip®, vydaného v Nemecku akreditovaným laboratóriom
DIBt (Deutches Institut fur Bautechnik).

137

A2

Obr. 4: Pohľad na sedlá systému DYNA Link®

3

ZÁVER

Všetky zvolené prvky použité na objekte SO 44.33.21.1 „Nový železničný most nad
Nosickou Priehradou“ sú v zhode s platnými Európskymi normami a odporúčaniami
lokálnych autorít. Rovnako aj montáž a realizácia prebieha podľa týchto pravidiel
a odporúčaní výrobcu systému.
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NOSNÁ KONŠRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY
33 CENTRAL V LONDÝNE
Lenka Lovišková 1– Pavel Jonczy 2– Peter Macháč3
ABSTRAKT
Prvý projekt HB Reavis na britskom trhu. Spriahnutá oceľobetónová konštrukcia 9poschodovej administratívnej budovy. Popis nosnej konštrukcie podzemných a nadzemných
častí. Postup výstavby. Spôsob realizácie spriahnutých oceľobetónových prierezov nosníkov,
stĺpov a stropov zo spriahnutých dosiek s profilovanými plechmi.

1

ÚVOD

Projekt 33 Central sa nachádza uprostred londýnskeho finančného centra v štvrti City, čo z
neho robí jednu z dopravne najlepšie prepojených lokalít pre kancelárske priestory v
centrálnom Londýne. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti mosta London Bridge,
prepojených staníc metra Monument a Bank a neďaleko významných kultúrnych pamiatok,
ako je Tower of London a trh Borough Market.

Obr. č.1 Pohľad na 33 Central z predmostia London Bridge

1

2

3

Ing. arch., HB Reavis Group s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, tel.: (02)58303030, e-mail:
Lenka.Loviskova@hbreavis.com
Ing., HB Reavis Group s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, tel.: (02)58303030, e-mail:
Pavel.Jonczy@hbreavis.com
Ing., HB Reavis Group s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, tel.: (02)58303030, e-mail:
Peter.Machac@hbreavis.com
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33 Central na jedenástich poschodiach ponúka 21 000 m2 prvotriednych priestranných a
flexibilných kancelárskych priestorov. Budova bola navrhnutá architektonickým štúdiom
John Robertson Architects, ktoré spolupracovalo s internými dizajnérmi a technickými
expertmi spoločnosti HB Reavis, čím sa podarilo skombinovať výnimočný dizajn s
najmodernejšími technickými riešeniami. Jednou z hlavných čŕt projektu je poloha budovy
na „ostrove“ medzi ulicami ponúkajúca pôsobivý výhľad na okolie a priestranná recepcia
cez dve podlažia orientovaná k hlavnej ceste King William Street a London Bridge.

A3

Obr. č.2 Pohľad zo strešnej záhrady
Na streche budovy je záhrada, ktorá ponúka panoramatický výhľad na najznámejšie
londýnske pamiatky a orientačné body vrátane mrakodrapu The Shard, Katedrály sv. Pavla,
The Walkie Talkie Building (20 Fenchurch Street) a Temže.

2

STRUČNÝ POPIS NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ

2.1

Základová konštrukcia

Nová budova využíva základy pôvodnej masívnej železobetónovej budovy z osemdesiatych
rokov minulého storočia. Vzhľadom na tesné ohraničenie budovy frekventovanými
dopravnými komunikáciami bola pôvodná budova demolovaná postupne od vrchu po
jednotlivých podlažiach. Pôvodnú základovú železobetónovú dosku v hrúbke od 2,5m do
4m podopiera 160 železobetónových pilót s priemermi 750 až 1200 mm a s dĺžkami 25 až
32 m. Vlastnosti základovej dosky a pilót boli overované na jadrových vývrtoch, hĺbka pilót
bola overená prieskumnými sondami. Výsledky testovania na stavbe a laboratórneho
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testovania vzoriek preukázali dobrú zhodu s pôvodnou historickou dokumentáciou. Pri
výstavbe bola zachovaná aj pôvodná železobetónová pažiaca stena. Nakoľko však bola
rozopretá pôvodnými stropmi podzemných podlaží, bolo ju potrebné počas demolácie
a výstavby dočasne podoprieť šikmými oceľovými rozperami zakotvenými v základovej
doske.
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Obr. č. 3 Pohľad na zakladanie nosnej konštrukcie

2.2

Podzemné podlažia

Budova má pôdorysný tvar štvrťkruhu a je v radiálnom smere z východnej strany
ohraničená ulicou King William Street, ktorú z južnej strany budovy mimoúrovňovo
podchádza ulica Upper Thames Street. V tangenciálnom smere je budova ohraničená ulicou
Arthur Street. Budova má 2 podzemné podlažia. Vjazd do 1. podzemného podlažia je zo
strany zvažujúcej sa ulice Arthur Street. Vzhľadom na to, že nadzemný obrys novej budovy
presahuje základovú dosku, sú obvodové oceľové stĺpy v obidvoch podzemných podlažiach
od základovej dosky až po prízemie navrhnuté v sklone. Na severnej strane budovy je
pôvodná základová doska, ohraničená podzemnými stenami, lokálne výrazne kratšia,
a preto sú dva fasádne stĺpy umiestnené na samostatnom vonkajšom základe podopretom
mikropilótami. Vzhľadom na to, že v tejto oblasti prebieha výstavba novej trasy
londýnskeho metra (TFL) a v tesnej blízkosti tohto základu sa krátko pred dokončením
budovy začala budovať zásobovacia šachta tunela metra, bolo potrebné tieto dva fasádne
stĺpy dočasne ukotviť prostredníctvom samostatných hydraulických zdvihákov, ktoré
v prípade nadmerného sadnutia základu umožňujú plynulo rektifikovať zvislú polohu stĺpov
a takto eliminovať nežiadúce deformácie na tieto stĺpy zavesenej priľahlej fasády.
Podzemné podlažia budovy sú určené pre zásobovanie, parkovanie bicyklov a technológiu.
S parkovaním osobných vozidiel sa neuvažuje, výnimkou sú dve parkovacie miesta pre
postihnutých. Stropná doska je pod oblasťou zásobovania vzhľadom na úžitkové zaťaženie
navrhnutá ako železobetónová hrúbky 400 mm. Na vnútorné oceľové stĺpy je položená
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prostredníctvom oceľových hlavíc a po obvode je podopretá oceľovými nosníkmi. V návrhu
na medzný stav použiteľnosti bola šírka trhlín obmedzená na 0,3mm. Stropná doska nad
oblasťou zásobovania bola vzhľadom na požiadavky na svetlú výšku navrhnutá tiež ako
železobetónová hrúbky 325mm a obdobne podopretá ako železobetónová doska pod ňou.
Ostatné časti stropov v podzemných podlažiach sú spriahnuté oceľobetónové dosky
s profilovanými plechmi celkovej hrúbky 150mm podopreté oceľovými zváranými
nosníkmi. Prenos vodorovného šmyku na rozhraní medzi plechom a betónovou doskou je
zabezpečený samozvieracím tvarom profilovaného plechu. Pozdĺžny šmyk medzi
oceľovými nosníkmi a doskou s profilovaným plechom prenášajú tŕne, ktoré sú cez
profilované plechy privarené na hornú prírubu zváraných oceľových I nosníkov.

2.3
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Nadzemné podlažia

Vzhľadom na opätovné využitie pôvodnej základovej dosky bolo pri návrhu kľúčové
minimalizovať vlastnú tiaž nosnej konštrukcie.

Obr.č.4 Výstavba nosnej konštrukcie
Stropné dosky nadzemných podlaží sú navrhnuté ako spriahnuté oceľobetónové dosky
s profilovanými plechmi celkovej hrúbky 150mm. Dosky sú pravidelne podopreté
v osových vzdialenostiach 3m oceľovými zváranými nosníkmi, čo umožňuje ich betonáž
bez dodatočného podopretia. Na betonáž sa použil betón z ľahkého kameniva pevnostnej
triedy LWAC25/28 a objemovej hmotnosti menej ako 1800 kg/m3. Oceľové zvárané I nosníky podopierajúce spriahnuté oceľobetónové dosky majú výšku 450mm. V oblastiach
mimo podopretia sú v stenách nosníkov obdĺžnikové otvory výšky 250 mm umožňujúce
vedenie vodorovných inštalácií vrátane vzduchotechniky.

2.4

Stužujúce jadro
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Steny centrálne umiestneného stužujúceho jadra nosnej konštrukcie sú vytvorené
z oceľových priehradových nosníkov, ktoré sú votknuté do podzemných podlaží a
základovej dosky. Vzhľadom na postup výstavby nosnej konštrukcie budovy, pri ktorom sa
betonáž stropov realizuje až v poslednej fáze bolo potrebné budovu počas výstavby
dodatočne stužiť pomocou diagonálnych nosníkov v rovine stropov a v dvoch zvislých
navzájom kolmých rovinách. Dočasné stuženie bolo potom postupne odstránené po
vybetónovaní stropných dosiek, ktoré pôsobia ako tuhé diafragmy prenášajúce vodorovné
zaťaženie do stužujúceho jadra.

2.5

Stĺpy

Stĺpy nosnej konštrukcie sú po obvode a v stužujúcom jadre oceľové. Oceľové stĺpy
v podzemných podlažiach sú kvôli ochrane proti korózii a požiaru obetónované.
V nadzemných podlažiach je ich požiarna odolnosť zabezpečená protipožiarnym
napučiavacím náterom a obkladom. Vnútorné stĺpy sú spriahnuté oceľobetónové
z kruhových oceľových rúr vyplnených betónom. Ich požiarna odolnosť je zabezpečená
prídavnou výstužou vo vnútri prierezu. Priemer stĺpov je v dolných podlažiach 500 mm
a postupne sa redukuje až na 273mm v najvyššom podlaží, respektíve sa mení na zváraný I prierez.

Obr.č.5 Montáž výstuže spriahnutej oceľobetónovej dosky s profilovanými plechmi

2.6

Návrh nosnej konštrukcie

Nosná rámová oceľová konštrukcia so spriahnutými oceľobetónovými stropmi a stužujúcim
jadrom je navrhnutá odolávať zaťaženiam v zmysle platných Eurokódov BS EN a britských
národných príloh. Typické úžitkové zaťaženie v kanceláriách sa uvažuje 3 kN/m2 plus 1
kN/m2 pre premiestniteľné priečky, v oblastiach s možnou koncentráciou ľudí sa uvažuje 5
kN/m2. Vzhľadom na ľahký konštrukčný systém s rozponmi medzi stĺpmi až 12 m bol pri
návrhu okrem medzného stavu únosnosti (ULS) v mnohých prípadoch určujúci najmä
medzný stav použiteľnosti (SLS), obmedzujúci okrem priehybov aj vibrácie nosnej
konštrukcie spôsobené ľudskou aktivitou. Stropné dosky a nosníky boli preto navrhnuté tak
aby ich vlastná frekvencia nebola menšia ako 4 Hz a faktor odozvy nebol väčší ako 6.
Uvedený minimálny limit pre vlastnú frekvenciu znižuje pravdepodobnosť vzniku
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rezonancie, ku ktorej dochádza vtedy, keď prvá harmonická zložka dynamického zaťaženia
sa zhoduje so základnou frekvenciou stropnej konštrukcie. Takýto návrh je plne v súlade
s lokálnymi smernicami a odporúčaniami pre komerčné administratívne budovy v centre
Londýna. Pre fasádne nosníky bol pre ich návrh limitujúci priehyb menší ako rozpätie/500
alebo 15 mm. Všeobecne požadovaná požiarna odolnosť pre budovu je 90 minút. Oceľové
nosníky a stĺpy sú pre 90 minútovú požiarnu odolnosť chránené protipožiarnym
napučiavacim náterom. Oceľové nosné prvky s vyššou požiadavkou na požiarnu odolnosť
ako 90 minút sú chránené protipožiarnym obkladom. Požiarna odolnosť oceľobetónových
dosiek s profilovanými plechmi je zabezpečená prídavnou výstužou.

3
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ZÁVER

Budova 33 Central je prvou investíciou HB Reavis v Londýne. Spoločnosť HB Reavis
získala nehnuteľnosť koncom roka 2013 a prvé stavebné práce začali v priebehu roka 2014.
HB Reavis chcel budovu pôvodne prenajímať, napokon však prijal ponuku tretej najväčšej
americkej banky na jej odkúpenie. Banka Wells Fargo podpísala zmluvu o kúpe budovy v
júli 2016. Rozhodnutie banky Wells Fargo využiť práve projekt spoločnosti HB Reavis je
pre nás obrovským uznaním. Potvrdzuje to našu víziu ponúkať atraktívne pracovné priestory
prispôsobené potrebám ľudí, ktorí v nich pracujú, žijú alebo pohybujú sa v ich blízkosti.

Obr.č.6 Postup výstavby nosnej konštrukcie
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NÁRODNÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
POUŽITIE STROPNEJ KONŠTRUKCIE COFRAPLUS 220
Jaroslav Repa 1– Pavol Tvrdoň2
ABSTRAKT
Súčasné trendy stavebníctva so sebou prinášajú zvýšené nároky na efektivitu, či už z
hľadiska nákladov, času výstavby alebo výsledného vizuálneho efektu. Pri výstavbe
Národného futbalového štadióna bola stropná konštrukcia vytvorená ako rebrová doska
vytvorená z plechov Cofraplus® 220.

1

ÚVOD

Firma Stavokov Projekt s.r.o. zabezpečovala pre firmu Strabag realizačný projekt stavby,
časť statické a nosné konštrukcie. Jednou z požiadaviek bola optimalizácia stropnej
konštrukcie. V projekte pre stavebné povolenie bolo uvažované s monolitickými stropnými
doskami hrúbky 250mm.
V spolupráci s projektantmi firmy ArcelorMittal, ktorá je popredný svetový poskytovateľ
systémov a riešení z ocele, bola pre stropné konštrukcie zvolená koncepcia spriahnutého
stropu. Vysoká úroveň odborných znalostí, technológií a služieb pre inovatívne riešenia a
nákladovo efektívne koncepcie vytvára vhodnú konštrukciu pre investorov, projektantov a
zhotoviteľa.

2

COFRAPLUS® 220

Konštrukčný systém stropov štadióna je navrhnutý ako železobetónová konštrukcia nosná v
jednom smere v osovej vzdialenosti 7,5m a 8,15m. Statické pôsobenie sa teda náhradou
rebrového stropu nemení a roznos zaťaženia do nosných prievlakov je dodržaný.
Kompozitná stropná konštrukcia bola vytvorená z plechov Cofraplus® 220. Ide o koncepciu
železobetónovej konštrukcie pre veľké rozpätia s plechom modulovej šírky 750mm, ktorý je
výsledkom rozsiahleho výskumu a skúšobného programu. Spolupôsobenie plechu a
železobetónovej konštrukcie je zabezpečené tvarom plechu, predovšetkým priečnym
profilovaním doskovej časti.

Obr. 1 - Priečny rez segmentom plechu, geometria profilovania
1

2

Ing. PhD., Stavokov Projekt s.r.o., Brnianska 10, 911 05 Trenčín, tel.: 0905 294 456, e-mail:
repa@stavokovprojekt.sk
Ing., Stavokov Projekt s.r.o., Brnianska 10, 911 05 Trenčín, tel.: 0905 771 528, e-mail:
tvrdon@stavokovprojekt.sk
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3

POUŽITIE V NOSNEJ KONŠTRUKCII

Použitie takto profilovaného plechu umožňuje započítať do únosnosti aj prierezovú plochu
plechu, nielen ako stratené debnenie v montážnom štádiu.

Obr. 2 - Spriahnutá nosná konštrukcia bez vystuženia rebra

A3

Obr. 3 - Spriahnutá nosná konštrukcia s vystuženým rebrom

Aplikácia tohto typu konštrukcie je možná v rôznych vyhotoveniach aj na oceľové nosníky,
buď pomocou naváraných prípadne skrutkovaných krídiel alebo uložením na dolnú pásnicu
oceľového prierezu s upchávkou vlny plechu.

Obr. 4 - Použitie na oceľovú konštrukciu - uloženie na krídla

Obr. 4 - Použitie na oceľovú konštrukciu - uloženie na dolnú pásnicu
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VYSTUŽENIE SPRIAHNUTEJ KONŠTRUKCIE

Pre betónové konštrukcie existuje taktiež viac variant uloženia. V prípade Národného
futbalového štadióna bola montáž plechu na prievalky realizovaná v pracovnej škáre na
úrovni spodnej hrany rebra. V tejto úrovni bolo upravené vystuženie prievlaku na obrátený
T-prierez. Uloženie bolo na šírke 50 mm s upchávkami doskovej časti. Montáž plechu na
stenu bola realizovaná pomocou oceľových uholníkov taktiež v pracovnej škáre na úrovni
spodnej hrany rebra. Takto bolo dosiahnuté priame uloženie rebier na nosnú konštrukciu a
výstuž rebra je zakotvená podľa konštrukčných zásad.

A3

Obr.6 - Priečny rez prievlaku v uložení plechu

Návrh a dimenzovanie bolo robené v spolupráci s projektantmi firmy ArcelorMittal , ktorý
nám poskytli výpočtové nástroje zohľadňujúce vlastnosti plechu získané zo skúšok.
Vystuženie stropu bolo navrhnuté dielensky vyrobenými trojuholníkovými rebríčkami
tvarovanými pre presné osadenie do pozdĺžnych výliskov. Plošné vystuženie bolo
realizovane zváranými sieťami a príložkami nad prievlakmi. Pri betonáži bolo potrebné
montážne podopretie plechu v štvrtinách rozpätia.

Obr.7 - Priečny rez rebrami pri uložení na prievlak

Pri realizácii bolo použitých viac typov strmienkov. Základný typ trojuholníkového prierezu
je na každej tretej pozícii nahradený strmeňom pre uloženie do plechu. Takto bola
zabezpečená poloha v priečnom smere.

Obr.8 - Použité typy strmienkov
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Podľa zaťaženia boli použité nadbetonávky hrúbky 80 mm a 120 mm. Pri hrúbke stropu
300mm (220 mm + 80 mm) je spotreba betónu len 116 l / m2 stropu; čiže výsledná stropná
konštrukcia je subtílna a ľahká, dosahuje polovičnú hodnotu vlastnej tiaž oproti pôvodnému
návrhu.

A3
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Obr.9 - Príprava pred betonážou

Obr.10 - Vystuženie stropnej konštrukcie

Obr.10 - Rozloženie rebríčkov

Obr.11 - Betonáž stropnej konštrukcie

ZÁVER

Prezentovaná technológia stropnej konštrukcie Cofraplus® 220 kombinuje vysokú odolnosť
patentovaného oceľového prierezu s nadbetónovanou železobetónovou doskou. Hlavnou
výhodou je vysoká efektivita nosnej konštrukcie. Treba však spomenúť aj problematické
využite v šikmých a oblúkových častiach pôdorysu, prípadne miesta, kde bol potrebný
obojsmerný roznos zaťaženia.
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3D TLAČ – BUDÚCNOSŤ REALIZÁCIE STAVEBNÝCH
KONŠTRUKCIÍ?
Stanislav Unčík1– Diana Bladová2
ABSTRAKT
Jedným z aktuálnych smerov vývoja stavebných technológií je 3D tlač. V zásade ide
o adaptáciu 3D tlače priamo na zhotovovanie konštrukcií, budov, či stavebných dielcov. Pri
tejto technológii sa nanášajú vrstvy vhodného materiálu, ktoré sa spoja s predchádzajúcou
vrstvou a postupne sa vytvorí celá konštrukcia. Vývoj technológie 3D tlače zahŕňa vývoj
strojného zariadenia, vývoj vhodných materiálov a softvérové vybavenie systému. Pre
úspech systému je veľmi dôležitý vývoj materiálov. Na tieto materiály sú kladené špecifické
požiadavky z hľadiska reologických vlastností, tixotropie, rýchlosti tuhnutia a tvrdnutia,
rýchlosti vývoja pevnosti, schopnosti adhézie s predchádzajúcu vrstvu. V príspevku sa
uvádzajú výsledky ovplyvňovania reologických vlastností cementových kompozitov pri
aplikácií vybraných prísad.

1

ÚVOD

Technológia 3D tlače zaznamenáva prudký rozvoj a preniká do rôznych oblastí priemyslu
a ľudských činností vôbec. Nachádza svoje uplatnenie aj v stavebníctve, a to nielen pri
tlačení architektonických modelov, ale aj priamo pri realizácii stavebných objektov, či
dielcov. Pod 3D tlačou sa rozumie vytváranie priestorových objektov na základe digitálnych
modelov postupným nanášaním vrstiev vhodného materiálu. Na začiatku sa vytvorí
virtuálny 3D návrh objektu, ktorý sa následne špeciálnym softvérom rozreže na horizontálne
vrstvy. Objekt je potom vytvorený v tlačiarni postupným nanášaním na seba nadväzujúcich
a prepojených vrstiev.
Vývoj 3D tlače stavebných konštrukcií prebieha veľmi intenzívne na mnohých pracoviskách
vo svete. Vyvíjajú sa strojné zariadenia, technologické systémy, softvérové vybavenie.
Existujú nielen funkčné prototypy takýchto systémov, ale aj komerčne dostupné zariadenia.
Vyvíjajú sa materiály pre danú technológiu, realizovali sa už prvé stavby, konštrukcie
a rôzne objekty. Dá sa konštatovať, že všetky komponenty pre daný systém existujú, sú
vyvinuté. Avšak bežné nasadenie tejto technológie v každodennej prevádzke sa zdá byť ešte
dosť vzdialené. Dôvodom je nielen konzervatívny prístup stavebných firiem, opatrnosť pri
nasadzovaní nie celkom dokonalo preverených technológií, či vysoká cena takýchto
systémov. Je tu ešte množstvo technických, ekonomických, či sociálnych výziev, ktoré treba
prekonať, aby bolo možné naplno využívať výhody a príležitosti, ktoré poskytuje táto nová
technológia.

2

KONCEPCIA 3D TLAČE

K technickým aspektom 3D tlače patrí vývoj samotnej tlačiarne, strojného zariadenia, ktoré
je schopné obsiahnuť primeraný pôdorys stavby. Zariadenie musí súčasne zabezpečiť
1

2

prof. Ing. PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra materiálového inžinierstva, Radlinského 11, 810 05
Bratislava, tel.: (02)59274-686, e-mail: stanislav.uncik@stuba.sk
Ing. Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra materiálového inžinierstva, Radlinského 11, 810 05 Bratislava,
tel.: (02)59274-681, e-mail: diana.bladova@stuba.sk
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vertikálny postup nanášania vrstiev v požadovanom rozsahu. Veľmi dôležitou požiadavkou
je zabezpečenie tolerancií rozmerov konštrukcií, zabezpečenie zvislosti vertikálneho
posunu, resp. zvislosť vertikálnych konštrukcií. Aby sa dosiahli tieto požiadavky musí byť
technologické zariadenie dostatočne tuhé a súčasne mobilné, premiestniteľné od konštrukcie
ku konštrukcii. Doteraz bolo vyvinutých niekoľko konceptov 3D tlačiarní. Typické
koncepcie 3D tlačiarní pre stavebné konštrukcie sa uvádzajú na obr. 1 až 3.

A4

Obr. 1: Príklad rámovej 3D tlačiareň - Contour Crafting 3D printer [3]

Obr. 2: Žeriavový typ 3D tlačiarne [4]
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Obr. 4: Vizualizácia tlače dvojpodlažného objektu [5]
Nanášanie vrstiev materiálu sa môže realizovať dvoma spôsobmi – vytláčaním
jemnozrnného cementového kompozitu (cementovej malty) na podklad, alebo nanášaním
vrstiev plniva, ktoré sa následne sprejujú (spájajú) tekutým spojivom.
Najbežnejším spôsobom 3D tlače v stavebníctve je vytláčanie cementovej malty z tlačovej
hlavy. Pri tomto spôsobe sa vytláča povrazec plastickej cementovej malty na pevný podklad,
resp. na predchádzajúcu vrstvu. Pre úspech metódy sú zásadnými reologické vlastnosti
materiálu, tixotropia, rýchlosť tuhnutia a narastania pevnosti materiálu. Nanášaný materiál
musí mať dobrú spracovateľnosť, vysokú plasticitu, aby ho bolo možné ľahko dopravovať
hadicami až do tlačovej hlavy. Po nanesení na podklad však musí byť dostatočne tuhý, aby
si zachoval požadovaný tvar (prierez nanášaného povrazca) a nedochádzalo k jeho
deformácii od vlastnej hmotnosti. Pri nanášaní ďalšej vrstvy už musí mať dostatočnú
pevnosť na prenesenie zaťaženia aj od novej vrstvy. Interval medzi nanášaním jednotlivých
vrstiev môže byť veľmi rozdielny, v závislosti od veľkosti pôdorysu objektu, resp. od dĺžky
nanášaného povrazca, rýchlosti vytláčania materiálu a posunu tlačovej hlavy, prípadne
technologických prestávok. Pri nanášaní novej vrstvy nesmie dochádzať ku vzniku
„studených spojov“. Spodná vrstva teda nemôže byť tak zatuhnutá aby nedošlo k prepojeniu
s novou vrstvou. Tieto požiadavky na materiál sú veľmi náročné a do značnej miery
protichodné (dobrá spracovateľnosť pri doprave verzus dostatočná tuhosť po nanesení). Pri
formulovaní receptúry treba mať na zreteli aj skutočnosť, že materiál nebude uzavretý
v debnení, alebo forme a teda odparovanie vody môže byť oveľa intenzívnejšie, čo v spojení
s jemnosťou materiálu kladie nároky na riešenie zmrašťovania materiálu. Pri nevhodnom
zložení zmesi môže dochádzať pri 3D tlači ku vzniku trhlín (obr. 5).
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Obr. 5:
Vznik trhlín pri nadmernom
odparovaní vody a nevhodnom
zložení materiálu pre 3D tlač
[1].
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K výhodám metódy možno zaradiť rýchlosť výstavby, v literatúre sú referované realizácie
domov v priebehu desiatok hodín. Výhodou je nízka prácnosť samotnej realizácie, uvádza
sa zníženie spotreby živej práca na 50 %. K slabším stránkam technológie patrí možnosť
realizácie len zvislých konštrukcií, resp. naklonených stien s náklonom max. 45 ° od
zvislice, viditeľnosť vrstiev, čo vyžaduje povrchovú úpravu. Problémom je tiež
komplikované vystužovanie prvkov.
Metóda 3D tlače spájaním kameniva spočíva v nanášaní jemných vrstiev piesku, ktoré sa
následne na plochách zodpovedajúcich danému pôdorysnému rezu objektu sprejujú tekutým
spojivom (napr. polymérnymi živicami). Tento proces sa opakuje až do nanesenia poslednej
vrstvy. Nespevnené časti vrstiev piesku slúžia ako podpora pre nasledovné vrstvy. Po
nanesení a zatvrdnutí poslednej vrstvy sa nespevnený piesok odstráni (napr. odsávaním).
Takýmto spôsobom možno vyrobiť objekt s prakticky akýmkoľvek tvarom. Rozmery
objektu sú limitované objemom tlačovej komory.

3

KONTROLA REOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ

Reologické vlastnosti cementových kompoztitov pre 3D tlač môžu byť regulované
aplikáciou rôznych prísad a prímesí. V príspevku sa uvádzajú výsledky, ktoré sa dosiahli pri
overovaní vplyvu prísady Casucol Fix1 (prísada na báze škrobu) a prevzdušňovacej prísady
Silipon. Od prísady Casucol sa očakávalo spomalenie zmeny konzistencie, straty
spracovateľnosti, čo je pre aplikáciu materiálov metódou 3D tlače veľmi dôležité.
Prevzdušnenie kompozitov zasa vedie k zlepšeniu spracovateľnosti a zvýšeniu kohézie
kompozitov, čo napomáha zachovaniu tvaru kompozitu po vytlačení.
Vplyv prísad sa overoval na cementových maltách, ktoré sa pripravili z portlandského
cementu CEM I 42,5 R Rohožník, ako plnivo sa použil piesok frakcie 0/1 mm z lokality
Šaštín. Pomer plniva a cementu bol 3:1 a vodný súčiniteľ 0,6. Malty boli modifikované
prísadou Casucol Fix1 v dávke 0,05 a 0,1 % z hmotnosti cementu a prísadou Silipon RN
6031 air v dávke 0,1 a 0,2 % z hmotnosti cementu. Malty sa pripravovali v normovej
laboratórnej miešačke. Konzistencia cementových mált sa stanovovala na Haegermannovom
rozlevovom stolíku. Rýchlosť zmeny konzistencie sa sledovala opakovaným meraním
priemeru rozliatia v priebehu 60 min.
Vplyv prísady Casucol Fix1 na konzistenciu cementových mált je zrejmý z obr. 6.
S narastaním dávky prísady sa mierne spomaľovala strata spracovateľnosti cementových
mált. Keďže prísada viaže časť zámesovej vody, mierne sa zhoršovala konzistencia,
zmenšoval sa priemer rozliatia cementových mált.
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Vplyv prevzdušňovacej prísady Silipon na konzistenciu mált sa uvádza na obr. 7.
Prevzdušnenie mált viedlo k zlepšeniu spracovateľnosti cementových mált s časom
odležania.
Veľmi dobré výsledky sa dosiahli pri kombinácii obidvoch prísad (obr. 8). V tomto prípade
nedošlo k zhoršeniu začiatočnej spracovateľnosti a konzistencia cementových mált sa
prakticky počas merania (60 min) nemenila.
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Obr. 6: Vplyv prísady Casucol Fix1 na konzistenciu (priemer rozliatia) cementových mált

Obr. 7: Vplyv prevzdušňovacej prísady Silipon na konzistenciu (priemer rozliatia)
cementových mált
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Obr. 8:
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4.

Vplyv prísady Casucol Fix1 v kombinácii s prísadou Silipon na zmenu
konzistencie cementových mált

ZÁVER

Technológia 3D tlače domov, konštrukcií a dielcov je relatívne nová, perspektívna
technológia. Jej širšiemu nasadeniu najviac bráni pomerne vysoká cena samotného
zariadenia a tiež niektoré technologické obmedzenia. Technológia je veľmi efektívna pre
tlač zvislých konštrukcií bez výstuže. Tlačenie ostatných konštrukcií, ako horizontálne
dosky a nosníky, schodišťové konštrukcie a pod. (vystužené konštrukcie) nie je zatiaľ
uspokojivo zvládnuté. Na druhej strane táto technológia podstatne znižuje spotrebu živej
práce a teda znižuje náklady na pracovnú silu. Výrazne tiež skracuje proces výstavby.
Systém možno prakticky plne automatizovať a môže pracovať nepretržite. Pri výrobe
materiálov pre 3D tlač možno využiť pomerne vysoký podiel recyklovaných surovín.
Vyvíjajú sa nové materiály so špecifickými vlastnosťami. Dá sa teda očakávať, že vývoj
bude pokračovať veľmi rýchlo a 3D tlač sa stane v relatívne blízkej budúcnosti bežnou
stavebnou technológiou.
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ROVNOMĚRNOST ROZPTÝLENÍ DRÁTKŮ VE STRUKTUŘE
DRÁTKOBETONU
Alena Kohoutková 1– Hana Hanzlová 2– Jan Vodička 3
ABSTRAKT
Drátkobeton se stále více uplatňuje ve stavební výrobě tam, kde lze využít jeho vlastností –
zejména tahové a reziduální pevnosti po vzniku trhlin.
Pro aplikace v nosných drátkobetonových konstrukcích je třeba zajistit rovnoměrnost
rozptýlení ocelových drátků v jeho struktuře.
Příspěvek shrnuje dosavadní poznatky o výrobě drátkobetonu a zkušebních metodách,
kterými lze sledovat rovnoměrnost rozptýlení drátků jak v čerstvém, tak v zatvrdlém
drátkobetonu.

1

ÚVOD

Kompozity s cementovou matricí se ukazují v současné době jako vhodný stavební materiál.
Přispívají k tomu užívané příměsi různých typů vláken (ocel, sklo, syntetika, …), které
rovnoměrně rozptýlené ve struktuře kompozit ztužují jejich strukturu a určují jejich
materiálové charakteristiky.
Kompozit s vlákny ocelovými, nazývaný u nás drátkobetonem, vykazuje nejvíce pozitivních
charakteristik oproti kompozitům s příměsemi vláken ostatních typů. Tato skutečnost vede
k významných efektům ekonomickým a praktického užití tohoto materiálu ve stavebnictví.
Prokázané charakteristiky drátkobetonu, odvozené ze zkoušek, a efekty plynoucí z reálných
aplikací nekorespondují s charakteristikami, které byly dříve prokázány u drátkobetonů
s vyššími hmotnostními dávkami drátků. V současné době je reálná výroba drátkobetonu
ovlivněna tlakem na nízké finanční náklady (malé hmotnostní dávky drátků, výroba
čerstvého drátkobetonu v mixech, …).
V příspěvku je poukázáno na dílčí etapy výroby drátkobetonu, ve kterých je nejvíce
ovlivněna struktura kompozita. Požadavek, že drátky musí být ve struktuře rozptýleny
rovnoměrně, je zásadní. Rovnoměrnost rozptýlení drátků určuje homogenitu drátkobetonu.
V reálných podmínkách lze však ve výrobě drátkobetonu dosahovat pouze kvazihomogenitu drátkobetonu, která je stále ještě zárukou vlastností drátkobetonu využitelných
při návrhu reálných konstrukcí.

2

FÁZE VÝROBY DRÁTKOBETONU

2.1 Návrh receptury drátkobetonu
Užívané drátky k výrobě drátkobetonu mají nejrůznější geometrické tvary. Především délky
drátků 40 až 60mm, které se v současnosti velmi často užívají při výrobě drátkobetonu, jsou
naprosto tvarově nevhodnou příměsí při porovnání s požadavky na tvar a hmotnostní dávku
hrubé frakce kameniva. Jsou však vhodnou složkou, která při rovnoměrném rozptýlení
drátků brání tomu, aby při zpracování, neboli hutnění drátkobetonové směsi docházelo
1

2
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k segregaci hrubých zrn kameniva i drátků. Na obr. 1 jsou oba efekty schematicky
zobrazeny.

Obr. 1 Struktura drátkobetonu
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Z uvedeného jednoznačně plyne, že volbou délky drátku a hmotnostních dávek zrn hrubé
frakce kameniva a drátků, lze segregaci hrubých zrn kameniva a drátků zabránit.
Podle uvedeného je zřejmé, že receptury – složení směsi drátkobetonu – je třeba navrhovat.
Nelze jen drátky náhodně zvolených typů přidávat do směsi vyráběného betonu libovolné
pevnostní třídy. Vše je zřejmé z Obr. 1, kde jsou zobrazeny struktury čerstvého
drátkobetonu s různými hmotnostními koncentracemi drátků a struktury zpracovaného
drátkobetonu.

2.2 Postup dávkování složek drátkobetonu
Podle dlouhodobých zkušeností autoři příspěvku doporučují dávkování drátků jako poslední
složku drátkobetonu – např. pomocí rozdružovače. Díky rozdružovači drátky padají
jednotlivě za stálého míchání do již rozmíchané betonové směsi, což má vliv na
rovnoměrnost jejich rozptýlení a minimální délku míchání směsi i s drátky. Po nadávkování
drátků je vhodné směs drátkobetonu z míchačky s nuceným oběhem vypustit do
připraveného přepravního zařízení, např. automixu.
Jiný způsob dávkování drátků ovlivní délku míchání směsi s drátky, což může mít negativní
vliv na změnu geometrického tvaru drátků, na shlukování drátků (tzv. ježky), na odběr
elektrického proudu a zvýšení otěru vyvložkování míchačky.

3

KONTROLA ROVNOMĚRNOSTI ROZPTÝLENÍ DRÁTKŮ

Kontrola rovnoměrnosti rozptýlení drátků ve struktuře drátkobetonu je v současné době
nedokonalá. K dispozici jsou u čerstvého betonu pouze vizuální kontrola homogenity a
kontrola separace drátků z malých odběrů drátkobetonové směsi. U ztvrdlého drátkobetonu
se lze orientovat podle výsledků průkazních zkoušek.
V článku je popsán návrh nové zkoušky tzv. segregace drátků vlivem zvoleného zpracování
– hutnění drátkobetonové směsi. Tato zkouška by měla rozšířit možnosti ověřování
rovnoměrnosti rozptýlení drátků v drátkobetonové směsi ještě před samotnou betonáží.
Výsledky zkoušky segregace drátků by měly upozornit navrhovatele, že je ještě čas na
úpravu složení čerstvého drátkobetonu před zahájením jeho výroby.
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Pokud se prokáže špatné – nerovnoměrné rozptýlení drátků u vzorků odebraných ztvrdlých
drátkobetonů, např. vývrtů je již pozdě. Přesto v současné době existuje již velká řada
zkoušek, kterými se prokazuje rovnoměrnost rozptýlení drátků ve ztvrdlém drátkobetonu.

4
ZKOUŠKA SEGREGACE DRÁTKŮ V ČERSTVÉM
DRÁTKOBETONU VLIVEM HUTNĚNÍ
Pomůcky – přípravky k provedení zkoušky:
- Nádoba (např. válec min. průměru 150mm a výšky 300mm – Obr. 2) dělená po
výšce na dvě poloviny;
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Obr. 2 Dělený válec
-

Dozometr (Obr. 3), který slouží k rychlé separaci drátků ze dvou získaných objemů
drátkobetonu z hodní a spodní poloviny nádoby;

Obr. 3 Dozometr
-

Váhy s přesností na gramy;
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Postup zkoušky:
Nádoba se naplní drátkobetonovou směsí a zarovná se její povrch – Obr. 4a.
Poté proběhne hutnění podle konzistence směsi (např. poklepem na nádobu nebo vibrací).
Změří se pokles drátkobetonu – obdoba starší zkoušky míry zhutnění. Po sejmutí horní části
válce (Obr. 4b) získáme dva objemy zhutněného drátkobetonu – z dolní a horní části zvlášť.
Po provedené separaci drátků z obou objemů se stanoví procento segregace drátků.
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Obr. 4a Výroba zkušebního vzorku – fáze výroby 1

Obr. 4b Výroba zkušebního vzorku – fáze výroby 2

Obr. 4c Výroba zkušebního vzorku – oddělené objemy rozděleného válce
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Obr. 5 Separace drátků

Obr. 6 Detail
Segregace [%] = hmotnost drátků v horní části zkušební nádoby (upravený podle poklesu
směsi) dělená hmotností drátků v dolní části zkušební nádoby.
Navrhovatel drátkobetonové směsi rozhodne podle velikosti procenta segregace o případné
úpravě složení drátkobetonové směsi před předáním receptury drátkobetonu do výroby.
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ZÁVĚR
Článek by měl být kritikou způsobu výroby drátkobetonu v současnosti. Článek má být
současně návodem pro správnou výrobu kvazi-homogeních drátkobetonů. V žádném
případě výše uvedené nebrání novým postupům a inovacím při výrobě drátkobetonu, neboť
pokrok výroby drátků (slepování drátků, …) a výkonnější strojní zařízení mohou přinést
nové možnosti i do budoucna.
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PRÍPRAVA A VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÝCH ŤAŽKÝCH
BETÓNOV
Janette Dragomirová1– Martin T. Palou2
ABSTRAKT
Tento výskum sa nachádza vo svojej prvej fáze v ktorej sa venuje príprave vysokopevnostných
ťažkých betónov na základe cementových spojív s použitím druhotných surovín a dvoch
ťažkých kamenív (baryt a magnetit). Príprava vychádza zo šiestich receptúr z ktorých sú
vyrábané betónové kocky a hranoly pre skúšky fyzikálnych a mechanických vlastností.

ÚVOD

1

Technológia vyhotovenia masívnych monolitických konštrukcií je veľmi náročná z pohľadu
technologických postupov. Pevnosť betónu veľmi výrazne ovplyvňuje vodný súčiniteľ, teda
pomer hmotnosti vody a cementu. Preto pre dosiahnutie vyšších pevností je treba držať
množstvo vody čo možno najnižšie. Jeho znižovaním však ovplyvňujeme spracovateľnosť,
ktorú je potrebné ponechať, a tiež nárast hydratačného tepla v konštrukcii ktoré je treba
naopak znižovať. Na udržanie spracovateľnosti v dnešnej dobe stačí použiť prísady v podobe
superplastifikátorov a pod. Tie však neupravujú množstvo hydratačného tepla
akumulovaného počas celej doby hydratácie a ošetrovania betónu. A práve zníženie množstva
hydratačného tepla sa v tomto výskume očakáva od použitia druhotných surovín. Znižovaním
vodného súčiniteľa a následného zabezpečenia samozhutniteľnosti zmesi je možné ponechať
betónu jeho dlhodobú vysokú pevnosť pri ekonomickej spotrebe zložiek.

1.1

Aktuálnosť problematiky

Téma využitia vedľajších produktov z výroby či už oceliarenskej alebo elektrárenskej je
témou veľmi aktuálnou z dôvodu zvyšujúceho sa množstva týchto vedľajších produktov. Pre
názornosť iba US Steel Košice pri výrobe ocele vyprodukuje vyše milióna ton trosky [1]. Tá
sa delí na oceliarsku a vysokopecnú trosku. Vysokopecná troska je už dlhší čas známa ako
prímes do betónu. Avšak jej množstvo stále rastie a preto možnosť vyššieho pomeru
nahradenia cementu touto zložkou je nutné preskúmať. Ďalším vedľajším produktom je
metakaolín. Je to produkt, ktorý má puzolánové vlastnosti a vyrába sa výpalom kaolínov a
kaolinitických ílov v teplotnom rozmedzí 600 – 900 °C. Taktiež kremičitý úlet vzniká ako
odpad z niektorých hutníckych závodov. Má vyšší špecifický povrch a vynikajúce puzolánové
vlastnosti. Jeho výhoda spočíva v zvyšovaní pevnosti betónu pri použití ako prímesi do
spojiva ale aj jemého filleru. Problematikou priemyselných vedľajších produktov je nutné sa
zaoberať z dôvodu ich rastúceho množstva.

1.2

Ciele výskumu

Cieľom tohto výskumu je dosiahnuť výrobu ťažkých betónov s vysoko úžitkovými
vlastnosťami, na základe ekologického a energetického prístupu.
Cieľom prvej fázy výskumu je výroba skúšobných telies a následné podrobenie skúškam na
zistenie vybraných fyzikálnych a mechanických vlastností.
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Prof. Dr. Ing., Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava, tel.: (02)59309-268,
e-mail: martin.palou@savba.sk

165

A4

2

METODIKA VÝSKUMU

2.1

Použité Materiály

Plnivo do betónu:
– barytové kamenivo (BaSO4)
– barytový koncentrát flotrovaný (BaSO4)
– magnetitové kamenivo (Fe3O4)
– magnetitový prach (Fe3O4)
Spojivo do betónu:
– cement triedy CEM I 42,5 R
– zmesový cement zložený z cementu CEM I 42,5 R (65%), vysokopecná troska (15%),
metakaolín (5%), kremičitý úlet (5%)
Prísada:
– superplastifikátor STACHEMENT ® 2025
Názov použitého
materiálu
Baryt
Barytový koncentrát
Magnetit
Magnetitový prach
Cement
Vysokopecná troska
Kremičitý úlet
Metakaolín
Superplastifikátor
Voda

A4

2.2

Hustota ρ [kg.m-3]
4050 ~ 4150
4491
4850 ~ 5190
5221
3143
2904
2318
2627
1065
1000

Tab. 1 Charakteristika použitých materiálov
Objem. hmotnosť
Špecifický povrch
ρv [kg.m-3]
SBlain [cm2.g-1]
3845
230 ~ 310
1076
4761
180 ~ 230
1746
4341
4275
-

Výroba skúšobných telies

Výroba skúšobných telies bola realizovaná v súlade s normami STN EN 206-1 [2] a STN EN
12390-1 [3]. Pozostávala zo zhotovenia skúšobných telies dvoch druhov a to:
– kocka s rozmermi 150 x 150 x150 mm
– hranol s rozmermi 100 x100 x 400 mm
Dávkovanie jednotlivých plnív použitých na výrobu betónu štyroch koncepcií betónových
zmesí boli zvolené nasledovne:
–
–
–
–

C-BA-CEM (plnivo 100% baryt
C-MD-CEM (plnivo 100% magnetit
C-BM-CEM (plnivo 65% baryt 35% magnetit
C-BM-BPC (plnivo 65% baryt 35% magnetit

– spojivo čistý cement)
– spojivo čistý cement)
– spojivo čistý cement)
– spojivo zmesový cement)

Plnivo do betónu bolo roztriedené do ôsmich frakcií nachádzajúcich sa v rozpätí od 0/0,125
do 8/16 podľa Tab. 2. Maximálne použité zrno kameniva D = 16 mm. Krivka zrnitosti
kameniva spĺňa požiadavky STN EN 933-1 [4]. Každá zo zmesí obsahuje rovnakú
hmotnostnú dávku spojiva s vodou. A teda vodný súčiniteľ w/c = 0,31 je zachovaný pre každú
zo štyroch betónových zmesí.
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Tab. 2 Percentuálne zastúpenie zŕn kameniva v jednotlivých frakciách
Frakcia
Veľkosť otvoru dolného sita (mm)
Zostatok na site (%)
8,/,16
8
24
4,/.8
4
20
0/4
od 2 do 0,125
52
Zachytené na dne
0
4

2.3

Metodika vybraných skúšok

Výber skúšok pre overenie vlastností skúšobných vzoriek sa odvíjal od požiadaviek
a podmienok, ktoré musia ťažké a vysokopevnostné betóny spĺňať. Skúšky sa realizovali
v troch meracích termínoch, a to po 7 dňoch, po 28 dňoch a po 90 dňoch od výroby
skúšobných telies.
Vybrané skúšky:
– objemová hmotnosť
– pevnosť v tlaku
– pevnosť v ťahu za ohybu
– statický modul pružnosti
Vysoká objemová hmotnosť, a teda objemová hmotnosť nad 2600 kg/m3, betónu je
základným parametrom pre výrobu ťažkých betónov. Tento parameter je ovplyvnený najmä
voľbou vhodného ťažkého kameniva. Objemová hmotnosť skúšobných telies bola zistená za
pomoci digitálneho posuvného meradla a presnej váhy kde sa jednotlivé zistené parametre
dosadili do vzorca na výpočet objemovej hmotnosti [5]:
𝜌𝑣 = 𝑚 ⁄ 𝑉
kde:

(1)

ρ – objemová hmotnosť betónu (kg.m-3)
m – hmotnosť skúšobného telesa (kg)
V – objem vzorky (m3)

Objemová hmotnosť čerstvého betónu bola zistená počas výroby, pri ukladaní čerstvého
betónu do foriem. Je daná vzťahom:
ρč𝑏 = (m − 𝑚0 ) ⁄ 𝑉0
kde:

(2)

ρ – objemová hmotnosť čerstvého betónu (kg.m-3)
m – hmotnosť formy naplnenej čerstvým betónom (kg)
m0 – hmotnosť prázdnej formy (kg)
V0 – objem formy (m3)

Pevnosť v tlaku betónu je základným parametrom či už vo fáze návrhu výroby alebo
preukazných skúšok. Všetky betóny sú zatrieďované do kategórií na základe ich pevnostnej
triedy. Skúška pevnosti v tlaku betónu bola prevedená na skúšobných telesách v tvare kocky
s rozmermi 150 x 150 x 150 mm, za pomoci skúšobného lisu s maximálnou prítlačnou silou
3000 kN. Po stlačení vzoriek bol odsledovaný priebeh porušenia vzorky, ktorý v každom
z prípadov splnil požiadavky na smer porušenia vzorky podľa STN EN 12390-4 [6]. Následne
sa sila pri porušení skúšobného telesa dosadila do vzťahu pre výpočet pevnosti v tlaku betónu
[6]:
𝑓𝑐 = 𝐹 ⁄𝐴
kde:

fc – pevnosť v tlaku betónu (N.mm-2)
F – sila pri porušení skúšobného telesa (kN)
A – prítlačná plocha skúšobného telesa (mm)
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(3)
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Pevnosť betónu v ťahu pri ohybe je nasledujúcou vybranou skúškou a realizovala sa na
trámcoch s rozmermi 100 x 100 x 400 mm. Porušenie takejto nevystuženej vzorky sa nazýva
krehký lom. Keďže odolnosť betónu v ťahu je v podstatnej miere menšia ako v tlaku,
prasklina sa vytvorí najprv v ťahanej časti betónu odkiaľ sa náhle šíri naprieč vzorkou do
tlakovej časti. Sila pri porušení skúšobného telesa sa následne dosadí do vzorca pre výpočet
pevnosti betónu v ťahu pri ohybe [7]:
𝑓𝑐𝑡𝑚 = 𝐹. 𝑙⁄𝑑1 . 𝑑2 2
kde:

A4

(4)

fctm – pevnosť v ťahu betónu (N.mm-2)
F – sila pri porušení skúšobného telesa (kN)
l – rozostup medzi podpernými valčekmi (mm)
d1 = d2 – rozmery priečneho rezu skúšobného telesa

Statický modul pružnosti betónu v tlaku sa zisťoval zaťažovaním skúšobného telesa v tlaku
na skúšobnom lise s maximálnou prítlačnou silou 1000 kN. Zaťažovanie prebiehalo v troch
zaťažovacích cykloch. Meranie sa realizovalo za pomoci príložného deformometra. Dĺžkové
zmeny sa odčítavali pri hodnote základného napätia 0,5 N.mm-2 a pri hodnote 1/3 očakávanej
pevnosti v tlaku skúšobného telesa v časoch t0 a t60. Dĺžkové zmeny v poslednom cykle sa
zisťovali aj priebežne počas zaťažovania, a to v intervale 2 N.mm-2 po hodnotu 30 N.mm-2.
Statický modul pružnosti v tlaku Ec sa následne určil zo vzťahu [8]:
𝐸𝑐 = (𝜎𝑎 − 𝜎𝑏 )⁄(𝜀𝑎 − 𝜀𝑏 )
Kde:

(5)

σa – horné napätie v 1/3 z maximálneho napätia fc (N.mm-2)
σb – základné napätie (0,5 N.mm-2)
εa – priemerné pomerné pretvorenia pri hornom zaťažovacom napätí
εb – priemerné pomerné pretvorenia pri základnom napätí

3

VÝSLEDKY

3.1

Objemová hmotnosť

Najvyššiu objemovú hmotnosť dosahujú skúšobné telesá v čerstvom stave z pochopiteľných
dôvodov, keďže boli plne nasýtené vodou. Postupne ako sa časť vody spotrebúva na tvorbu
hydratačných produktov v betóne a časť sa z neho odparuje, objemová hmotnosť klesá. Po 90
dňoch od výroby betónu v čase keď už na betón nepôsobí ani autogénne zmrašťovanie, teda
zmrašťovanie z dôsledku vysychania betónu počas hydratácie, sú objemové zmeny materiálu
podmienené klimatickým zmenám v prostredí v ktorom sa nachádzajú. Najvyššiu objemovú
hmotnosť zo všetkých skúšaných sérií dosahuje zmes C-MD-CEM z dôvodu vysokej
objemovej hmotnosti použitého plniva magnetitu.
Z výsledkov uvedených v Tab. 3 vidíme že zmesový cement v porovnaní s čistým cementom
v tomto prípade ovplyvňuje objemové hmotnosti betónu len v čase hydratácie po dobu
úplného zhydratovania. V čerstvom stave pred začiatkom hydratácie a po úplnom
zhydratovaní už nie.
Tab. 3 Objemová hmotnosť (kg.m-3) skúšobných telies betónových zmesí podľa veku betónu
Názov zmesi
Čerstvý betón
Po 7 dňoch
Po 28 dňoch
Po 90 dňoch
C-BA-CEM
3240
3190
3210
3320
C-MD-CEM
3801
3760
3710
3720
C-BM-CEM
3370
3320
3320
3310
C-BM-BPC
3390
3190
3220
3330

168

3.2

Pevnosť v tlaku a pevnosť v ťahu pri ohybe

Najvyššie pevnosti v tlaku vzoriek sú dosiahnuté na zmesi C-MD-CEM, viď. Graf 1. Pri
zmesiach zo zmesového plniva však môžeme vidieť že zmesový cement má pozitívny vplyv
na vývoj pevnosti v tlaku betónu. Najlepšie výsledky skúšky pevnosti v ťahu pri ohybe
dosahuje rovnaká zmes. Zásluhu za to najpravdepodobnejšie preberá práve zvolené plnivo
magnetit a jeho výhodné fyzikálne a mechanické vlastnosti, viď. Graf 2.

Graf 1 Porovnanie pevností v tlaku betónových zmesí podľa veku betónu.

Graf 2 Porovnanie pevností v ťahu pri ohybe betónových zmesí podľa veku betónu

3.3

Statický modul pružnosti v tlaku

Na grafe 3 je vidieť priebeh modulu pružnosti v tlaku v závislosti od veku betónu. S vekom
betónu narastá hodnota modulu pružnosti v tlaku a spolu s ňou sa tým pádom sa zmenšujú
hodnoty deformácií betónu [8].

Graf 3 Porovnanie statického modulu pružnosti betónu v tlaku na betónových zmesiach
podľa veku betónu
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4

ZÁVER A DISKUSIA

4.1

Zhrnutie

Výskum sa nachádza vo svojej prvej fáze. V nej sa vytvorila základná koncepcia zloženia
ťažkého betónu ktorá sa následne upravovala podľa použitých materiálov. Podľa tejto
koncepcie boli vyhotovené skúšobné telesá dvoch druhov v štyroch rôznych koncepciách
dávkovania jednotlivých zložiek na ktorých boli realizované vybrané skúšky na určenie
základných objemových a deformačných vlastností. Výsledky meraní potvrdili splnenie cieľa
tejto fázy. Skúšobné vzorky vyhoveli požiadavke na objemovú hmotnosť vyššiu ako 2600
kg.m-3, a teda bol vytvorený ťažký betón. Najnižšia získaná hodnota 28 dňovej objemovej
hmotnosti bola 3210 kg.m-3. Výsledky skúšok deformačných vlastností betónov priaznivo
dopĺňajú charakteristiky týchto betónov. Všetky betónové zmesi po 28 dňoch dosiahli triedu
pevnosti betónu vyššiu ako C 50/60, a teda ich možno klasifikovať ako vysokopevnostné
betóny.

4.2

A4

Nasledujúci postup výskumu

Po kompletizácií všetkých výsledkov, a teda ukončení prvej fázy, sa výskum presunie do
druhej fázy v ktorej bude prebiehať optimalizácia zloženia zmesového cementu postupným
percentuálnym nahrádzaním druhotnými surovinami pri zachovaní vlastností ťažkých
betónov. V poslednej tretej fáze sa vyberie najoptimálnejšia koncepcia zloženia ťažkého
betónu, ktorá bude vystavená skúškam trvanlivosti v prostredí vystavenom gama a
neutrónovým ožiareniam.
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ŠMYKOVÁ ODOLNOSŤ NOSNÍKOV VYSTUŽENÝCH
OCEĽOVOU A GFRP VÝSTUŽOU
Dagmar Lániová1– Viktor Borzovič 2
ABSTRAKT
Cieľom predloženej práce je porovnať pôsobenie nosníkov vystužených oceľovou a GFRP
(glass fiber reinforced polymer) výstužou dodanou lokálnym výrobcom. Šmyková odolnosť
nosníkov bola overená zaťažovacími skúškami. Celkovo bolo odskúšaných 26 nosníkov dĺžky
1,5m. Spolu so skúšaním nosníkov boli namerané aj pevnostné a deformačné vlastnosti
použitých materiálov. Pevnosť betónu bola meraná na troch kockových a valcových
vzorkách, modul pružnosti betónu bol nameraný na troch hranoloch. Na základe výsledkov
experimentu boli porovnané rôzne výpočtové vzťahy pre určenie šmykovej odolnosti.

1

ÚVOD

Šmyk je jedným zo základných spôsobov namáhania konštrukčných prvkov. Svoju
pozornosť z pohľadu navrhovania železobetónových prvkov si získava svojim krehkým
charakterom porušenia oproti duktílnemu ohybovému zlyhaniu. Napriek tomu, že faktory
ovplyvňujúce šmykovú odolnosť prierezov sú veľmi dobre známe, modely pre predikciu
šmykovej odolnosti sú často empirické a boli stanovené na základe vyhodnotenia množstva
experimentov. Takto bola stanovená aj šmyková odolnosť bez šmykovej výstuže podľa
súčasne platných spoločných európskych noriem – Eurokóde 2 [1].
Vystužené betónové konštrukcie sú zastúpené v mnohých oblastiach stavebníctva. Tým
vznikajú na tieto prvky požiadavky rôzneho charakteru okrem samotnej únosnosti. A to
najmä životnosť, trvanlivosť, ale tiež estetické nároky. V prípade použitia železobetónu v
oblastiach s vyšším environmentálnym zaťažením ako sú napríklad cestné mosty, je
potrebné vylúčiť koróziu oceľových výstuží. Tá je spôsobené najmä prítomnosťou
rozmrazovacích solí v kombinácii s rozptylom teplôt a vlhkosti vzduchu počas roka. V
takomto prostredí dochádza ku degradácii betónovej krycej vrstvy a následnej korózii
oceľovej výstuže. Tieto problémy môžu byť eliminované použitím kompozitných
materiálov (FRP – fiber reinforced polymer), ktoré sa v mnohých prípadoch javia ako
vhodná náhrada klasickej oceľovej výstuže. Práca je zameraná na kompozitnú výstuž zo
sklených vlákien, tzv. GFRP (glass fiber reinforced polymer), ktorá môže slúžiť ako
náhrada klasických oceľových výstuží. V experimentálnej časti práce bola navrhnutá séria
skúšobných nosníkov vystužených oceľovou a GFRP výstužou pre účely merania šmykovej
odolnosti bez šmykovej výstuže a porovnania pôsobenia rozdielnych výstuží, oceľovej a
GFRP.

2

ŠMYKOVÉ NAMÁHANIE

Uvažujme element dĺžky Δx na nosníku, ktorý je namáhaný ohybovým momentom a
priečnou silou. Z jednej strany elementu má moment hodnotu M, z druhej strany narastá
tento moment o hodnotu ΔM = V.Δx. Prírastok ΔM vyvolá zvýšenie tlakovej sily Fc v

1
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tlačenom betóne o hodnotu ΔFc = ΔM/z a ťahovej sily Ft v ťahanej oblasti o hodnotu ΔFt =
ΔFc, kde z je rameno vnútorných síl. V priereze tak vzniká šmykové napätie τc = ΔFc/(Δx.b).
Šmyková trhlina sa vytvorí v smere kolmom na hlavné ťahové napätia σ1 (Obr. 1).

Δx

Fc+ΔFc

Fc
σ2

z
V
M+ΔM

A4

σ1

V

M
Ft

Ft+ΔFt

τc

Obr. 1: Šmykové namáhanie vo vystuženom betónovom prvku s trhlinou

Zaklinením zŕn kameniva
v šikmej trhline

Pozdĺžna výstuž hmoždinkový efekt

Tlačeným betónom v oblasti
nad neutrálnou osou

Obr. 2: Príspevky jednotlivých javov k šmykovej odolnosti
Šmyková odolnosť prvkov bez šmykovej výstuže je zaistená: zaklinením zŕn kameniva v
šikmej trhline, tlačeným betónom v oblasti nad neutrálnou osou, pozdĺžnou betonárskou
výstužou tzv. hmoždinkovým efektom (Obr. 2). Príspevky týchto jednotlivých efektov je
náročné jednoznačne kvantifikovať. Závisia od vlastností betónu, použitej výstuže a
samozrejme interakcie medzi týmito materiálmi. Pri železobetónových prvkoch bez
šmykovej výstuže je rozhodujúce zaklinenie zŕn kameniva v šikmej trhline, ktoré je
ovplyvnené šírkou šmykovej trhliny a pevnosťou betónu v ťahu. Pozdĺžna výstuž bráni
roztváraniu šikmej trhliny. Tieto princípy sú zohľadnené v nasledujúcom empirickom
vzťahu, ktorým určíme návrhovú hodnotu šmykovej odolnosti prierezu podľa EN 1992-1-1
(Bilčík et al., 2008).
VRd,c = [CRd,c k (100 ρl fck)1/3 + 0,15σcp] bw d

(1)
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Kde:
CRd,c
k
ρl
fck
σcp
bw
d

empirický súčiniteľ, CRd,c = 0,18 / γC [MPa], γC = 1,5
parameter výšky prierezu, k = 1 + (200 / d)1/2 ≤ 2, d v mm
stupeň vystuženia pozdĺžnou výstužou zakotvenou za kritickým prierezom
charakteristická hodnota valcovej pevnosti betónu [MPa]
normálové napätie od návrhovej hodnoty osovej sily σcp = NEd / Ac ≤ 0,2 fcd
šírka prierezu
účinná výška prierezu

Navrhované úpravy EC2 (EC2 draft) prinášajú ďalší pohľad na šmykovú odolnosť prvkov.
Na rozdiel od (1) vzťah (2) zohľadňuje v základnom tvare nielen posudzovaný prierez, ale
aj šmykovú štíhlosť resp. pozíciu zaťaženia na prvku, či typ použitého kameniva.
VRd,c = 1 / γC (100 ρl fck ddg/av)1/3 bw d
(2)
Kde:
ddg
koeficient zohľadňujúci triedu betónu a vlastnosti kameniva
= 32 mm pre obyčajný betón s pevnosťou fck ≤ 60 MPa a Dlower ≥ 16 mm
= 16 + Dlower ≤ 40 mm pre obyčajný betón s pevnosťou fck ≤ 60 MPa a Dlower < 16 mm
= 16 + Dlower (60/ fck)2 ≤ 40 mm pre obyčajný betón s pevnosťou fck > 60 MPa
av
zohľadňuje šmykové rozpätie
= max (acs; 2,5d); acs je efektívne šmykové rozpätie zohľadňujúce posudzovaný prierez acs =
M/V
Ostatné členy ako vo vzťahu (1).
Šmyková odolnosť prvkov s GFRP výstužou predpokladá rovnaké princípy aktivácie
šmykovej odolnosti. Rozdiel vo vlastnostiach GFRP výstuže oproti oceľovej výstuži však
ovplyvňuje výslednú šmykovú odolnosť prierezu. Väčšie pretvorenia výstuže, zapríčinené
nižším modulom pružnosti, vo všeobecnosti spôsobia väčšie deformácie a širšie trhliny.
Tento efekt je zohľadnený na základe ekvivalentného stupňa vystuženie GFRP ku oceľovej
výstuži. Úprava pre základný vzťah podľa EC2 (1) zohľadňujúci rozdielny typ výstuže
prostredníctvom pracovného súčiniteľa (Guadagnini, 2016):
VRd,c = [CRd,c k (100 ρl (Ef/Es) fck)1/3 + 0,15σcp] bw d
(3)
Kde:
Ef
Es

modul pružnosti kompozitnej výstuže
modul pružnosti oceľovej výstuže, Es = 200 GPa.

Rovnakým spôsobom sa zohľadní aj typ výstuže pre vzťah (2) prostredníctvom pracovného
súčiniteľa.
VRd,c = 1 / γC (100 ρl (Ef/Es) fck ddg/av)1/3 bw d

(4)

Vzťahy (1) až (4) boli použité pre teoretický výpočet šmykovej odolnosti skúšobných
nosníkov. Pre účely porovnania s experimentálnymi výsledkami šmykovej odolnosti boli
tieto vzťahy upravené. Parciálne súčinitele spoľahlivosti materiálov boli uvažované
s hodnotou 1,0 a pevnosti materiálov boli uvažované ako priemerná hodnota z nameraných
veličín. Parameter výšky prierezu k bol uvažovaný dvomi hodnotami, v prvom prípade
hodnota obmedzená na hodnotu 2 a v druhom prípade hodnota vychádzajúca zo vzťahu k =
1 + (200/d)1/2.
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3

EXPERIMENTÁLNY PROGRAM

Cieľom experimentu bolo zistiť šmykovú odolnosť nosníkov bez šmykovej výstuže v
širšom spektre vystuženia, pričom jedna séria nosníkov bola vystužená oceľovou výstužou a
druhá séria nosníkov GFRP výstužou. Celkovo bolo vyrobených 26 kusov nosníkov, z toho
14 kusov železobetónových a 12 kusov s GFRP výstužou. Z každého stupňa vystuženia boli
vyrobené 2 kusy nosníkov, tak aby bolo možné získať 4 hodnoty odolnosti pre každý stupeň
vystuženia. Základnou požiadavkou pri návrhu rozmerov nosníkov bolo ich porušenie
v šmyku predchádzajúce ohybové porušenie. Pre uvažovanú zaťažovaciu schému (Obr. 3)
bol zvolený priečny rez nosníkov šírka b = 95 mm a výška nosníkov h = 125 mm. Pri
vyšších stupňoch vystuženia bolo nutné umiestniť výstuž do dvoch radov, tak aby sa
zachovala účinná výška nosníka, takže výška týchto nosníkov sa zvýšila na 145 mm. Účinná
výška bola navrhnutá ako d = 100 mm pre všetky nosníky. Pre nosníky s oceľovou výstužou
boli zvolené nasledovné vystuženia (stupne vystuženia): 3ø6 (0,89%), 2ø8 (1,06%),
2ø8+1ø6 (1,36%), 2ø10 (1,65%), 2ø10+1ø6 (1,95%), 2ø12 (2,38%) a pre vystuženie
v dvoch radoch 2ø8+2ø6 (1,65%). Pre nosníky s GFRP výstužou boli zvolené tieto
vystuženia (stupne vystuženia): 2ø10 (1,34%), 3ø10 (2,01%), 3ø12 (3,00%), 2ø16 (3,72%)
a pre vystuženie v dvoch radoch 2ø16+2ø10 (5,06%), 2ø16+2ø16 (7,44%).
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Obr. 3: Statická schéma 3-bodovej zaťažovacej skúšky nosníkov

Obr. 4: Vyhodnotenie šmykovej odolnosti železobetónových nosníkov VRc,s [kN] –
výpočtová a nameraná hodnota
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Obr. 5: Vyhodnotenie šmykovej odolnosti nosníkov s GFRP výstužou VRc,f [kN] –
výpočtová a nameraná hodnota
Pre spresnenie vstupov do výpočtových vzťahov boli vykonané pevnostné a deformačné
skúšky použitého betónu. Z troch vzoriek (kocky, vlace, hranoly) bola zistená priemerná
kocková pevnosť betónu fc,cube = 42,54 MPa, priemerná valcová pevnosť fc,cyl = 31,51 MPa a
priemerná hodnota modulu pružnosti Ec = 35,7 MPa. Oceľová výstuž bola triedy B500B s
medzou klzu fy = 550 MPa. Modul pružnosti oceľovej výstuže bol uvažovaný hodnotou Es =
200 GPa. Krátkodobá pevnosť GFRP výstuže v ťahu ffk = 1200 MPa a modul pružnosti Ef =
50 GPa.

4

ZÁVER

Z pozorovaní priebehu zaťažovacích skúšok je môžné konštatovať, že zlyhanie prvkov
v šmyku prebiehalo pri oboch typoch nosníkov podobne. Po prekročení ťahovej pevnosti
betónu začali vznikať prvé ohybové trhliny, ktoré sa postupne rozvíjali. Finálne porušenie
nastalo náhle – vznikom dominantnej šmykovej trhliny. Na grafoch (Obr. 4 a 5) zobrazujú
namerané a výpočtové hodnoty šmykových odolností železobetónových nosníkov
a nosníkov vystužených GFRP výstužou v závislosti na stupni vystuženia. Z výsledkov
experimentu je zrejmé, že so stúpajúcim stupňom vystuženia sa zvyšuje šmyková odolnosť.
Pri železobetónovom variante okolo stupňa vystuženia ρs = 2% už stúpa šmyková odolnosť
menej výrazne.
Výsledky sú vyhodnotené aj vo forme pomeru nameranej ku teoretickej výpočtovej
šmykovej odolnosti pre jednotlivé predikcie pre stanovenie spoľahlivosti jednotlivých
modelov (Tab. 1). Na základe týchto hodnôt možno konštatovať, že výpočtový vzťah podľa
EC2 draft sa priblížil najbližšie ku experimentálne nameraným hodnotám pri oboch typoch
nosníkov.
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Tab. 1: Priemerná hodnota pomeru nameranej a výpočtovej šmykovej odolnosti pre
jednotlivé predikcie šmykovej odolnosti
Teoretický model
EC2, k = 2
EC2, k = 2,414 EC2 - draft
Nosníky
s oceľovou
1,34
1,11
1,02
výstužou
Nosníky s GFRP výstužou 1,64
1,36
1,25
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ROZVOJ SKORÝCH TRLÍN V DOSKOVÝCH PRVKOCH
VYSTUŽENÝCH GFRP VÝSTUŽOU
Natália Gažovičová1– Juraj Bilčík2
ABSTRAKT
Korózia oceľovej výstuže je jednou z najčastejších príčin poškodenia železobetónovej
konštrukcie. Nekovová kompozitná výstuž zo sklenených vlákien predstavuje alternatívu
k oceľovej výstuži najmä v konštrukciách, ktoré sú vystavené extrémnym environmentálnym
zaťaženiam. Disponuje vysokou pevnosťou v ťahu, ale nižším modulom pružnosti
v porovnaní s oceľovou výstužou. Následkom toho je, že pri návrhu konštrukcií s GFRP
výstužou na nepriame zaťaženia často rozhoduje medzný stav používateľnosti. Príspevok sa
zaoberá rozvojom skorých trhlín v doskových prvkoch vystužených GFRP výstužou ako aj
porovnaním výsledkov experimentálneho overovania s výsledkami železobetónových
doskových prvkov.

1
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ÚVOD

Betón je najpoužívanejší stavebný materiál najmä kvôli jeho pevnosti, tvarovateľnosti
a trvanlivosti. Okrem nosnej funkcie sa často využívajú aj jeho ďalšie pozitívne vlastnosti,
ako napríklad vodonepriepustnosť. Pre podzemné podlažia budov, kde má betón okrem
nosnej aj hydroizolačnú funkciu, sa zaužíval názov biele vane (BV). Druhé vydanie
nemeckej smernice [1] uvádza pre tento typ konštrukcie výstižnejšie označenie vodonepriepustné vane. Realizácia BV je jednoduchšia v porovnaní s aplikáciou
hydroizolácii na základové konštrukcie tzv. „čierne vane“. Medzi výhody použitia BV patrí
podľa Smernice pre vodonepriepustné betónové konštrukcie [2]:
•
zmenšenie počtu pracovných krokov (nemusí sa zhotovovať izolácia a jej ochrana);
•
vzniknuté netesnosti sa dajú jednoduchšie lokalizovať a utesniť;
•
životnosť betónu je dlhšia v porovnaní s povrchovými izoláciami.
Výhody BV sú tak evidentné, že dosiahli - tak, ako to je už dlhšie v zahraničí (najmä
v Nemecku a Rakúsku) - dominantné postavenie aj pri zakladaní budov na Slovensku.
Jednou z najčastejších príčin porušenia železobetónovej konštrukcie je korózia oceľovej
výstuže. Ochranu oceľovej výstuže v betóne zabezpečuje alkalita betónu. Karbonatáciou
betónu, resp. účinkom agresívnych iónov (napr. Cl, SO2, NOx) sa vytvoria podmienky pre
vznik korózie oceľovej výstuže. Medzi konštrukcie vystavené zvýšenému riziku korózie
patria aj nádrže čistiarne odpadových vôd. Navrhovanie týchto nádrží si preto vyžaduje
pozornosť nielen z hľadiska statickej odolnosti, ale aj používateľnosti a trvanlivosti, ktoré
významne korelujú so šírkou trhlín.
Ochrana oceľovej výstuže sa dá zvýšiť epoxidovým náterom výstuže či použitím
galvanizovanej alebo nehrdzavejúcej ocele. Ďalšou možnosťou je zníženie priepustnosti
betónu, napr. použitím vysokohodnotných betónov. Pri výbere metód je potrebné zvážiť ich
náklady, účinnosť a trvanlivosť.
V súčasnosti sa elektrochemickej korózii oceľovej výstuže dá zabrániť použitím nekovovej
výstuže z kompozitných materiálov. Jedná sa o nevodivé materiály, ktoré sú zložené
z dvoch častí: vlákien a matrice. Podľa typu vlákien poznáme rôzne druhy FRP výstuží
1
2
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(Fiber Reinforced Polymers - FRP): polyméry vystužené sklenenými vláknami (Glass Fiber
Reinforced Polymers - GFRP), polyméry vystužené uhlíkovými vláknami (Carbon Fiber
Reinforced Polymers - CFRP), polyméry vystužené aramidovými vláknami (Aramid Fiber
Reinforced Polymers - AFRP) alebo polyméry vystužené čadičovými vláknami (Basalt
Fiber Reinforced Polymers - BFRP).
Najčastejšie používaným druhom FRP výstuže sú GFRP výstuže. Ich cena je
niekoľkonásobne nižšia ako ostatných druhov FRP výstuží. GFRP disponuje vysokou
pevnosťou v ťahu, ale nižším modulom pružnosti v porovnaní s oceľovou výstužou. Keďže
GFRP výstuž nepodlieha elektrochemickej korózii, predstavuje v súčasnosti možnú náhradu
klasicky používanej oceľovej výstuže v BV.

2
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PRÍPRAVA DOSKOVÝCH PRVKOV

Na overenie vzniku a rozvoja skorých trhlín v betónových prvkoch vystužených GFRP
výstužou boli navrhnuté a skúšané doskové prvky s dĺžkou 4,0 m a rozmermi prierezu 300 x
700 mm (obr. 1). Prierez doskových prvkov bol symetricky vystužený GFRP výstužou Ø16.
Celkovo boli odskúšané 4 vzorky, menil sa iba stupeň vystuženia a dve a dve doskové
vzorky boli vyrobené z dvoch rôznych zámesí. Vystuženie doskových prvkov je uvedené
v tab. 1. Krytie výstuže bolo 25 mm. Doskové prvky boli betónované do tuhých oceľových
foriem, ktoré sa použili aj na roztláčanie skúšobných telies.

Obr. 1 Geometria skúšobnej vzorky
Tab. 1 Vystuženie doskových prvkov
Označenie
doskových prvkov

Hlavná

Stupeň vystuženia

GFRP výstuž

ρf [%]

1

14 Ø 16

1,18

2

16 Ø 16

1,35

3

18 Ø 16

1,51

4

22 Ø 16

1,85

Pre experimentálny program bol použitý betón STN EN 206: C25/30 – XC1 (SK) – Cl 0,4 –
Dmax 16 – S3. Betón bol dodaný firmou CRH (Slovensko) a. s. Rohožník. V tab. 2 je
zhrnutie experimentálne zistených materiálových charakteristík použitých betónov.
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Tab. 2 Materiálové charakteristiky betónu série 1 a 2
1. séria

Materiálová charakteristika

2. séria

3 dni

28 dní

3 dni

29 dní

Kocková pevnosť v tlaku [MPa]

16,96

26,35

21,50

31,80

Valcová pevnosť v tlaku [MPa]

-

21,76

-

26,70

Statický modul pružnosti [GPa]

25,2

30,2

28,5

35,8

Pevnosť v ťahu za ohybu [MPa]

1,97

3,37

2,42

4,46

Na doskovom prvku boli merané nasledujúce veličiny:
•

zmeny teploty od hydratácie betónu,

•

veľkosť lismi vnášanej ťahovej sily,

•

celkové predĺženie doskového prvku,

•

predĺženie oceľovej formy v strede kvôli kontrole symetrie zaťažovania,

•

pomerné pretvorenie betónu a pomerné pretvorenie GFRP výstuže,

•

pomerné pretvorenie oceľového debnenia,

•

šírka a vzdialenosť trhlín.

3

VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNEHO OVEROVANIA

Sily na medzi vzniku trhlín sa dajú zistiť z grafu závislosti celkového dĺžkového pretvorenia
doskového prvku a pôsobiacej ťahovej sily (obr. 3).

Obr. 3 Graf závislosti celkového predĺženia prvku od pôsobiacej sily
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Závislosť medzi napätím vo výstuži a pôsobiacou ťahovou silou je znázornená na obr. 4.

A4
Obr. 4 Graf závislosti napätia v GFRP výstuži od pôsobiacej sily získaný z merania
predĺženia prvku
Na obr. 5 až 8 je zobrazený uzatvorený rozvoj trhlín v Prvku 1 až 4. V tab. 3 sú uvedené
výsledky doskových prvkov.

Obr. 5 Uzatvorený rozvoj trhlín v Prvku 1

Obr. 6 Uzatvorený rozvoj trhlín v Prvku 2
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Obr. 7 Uzatvorený rozvoj trhlín v Prvku 3
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Obr. 8 Uzatvorený rozvoj trhlín v Prvku 4
Tab. 3 Výsledky experimentálneho overovania
Maximálna
šírka
trhliny

Priemerná
šírka
trhliny

Maximálna
vzdialenosť
trhlín

Priemerná
vzdialenosť
trhlín

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

30

0,8

0,298

250

121

500

26

0,8

0,271

245

127

Prvok 3

540

26

0,7

0,263

240

126

Prvok 4

640

30

0,6

0,255

230

116

Uzatvorená
tvorba
trhlín

[kN]

Prvok 1

470

Prvok 2

Sila

Počet
trhlín

Z výsledkov vyplýva, že stupeň vystuženia má väčší vplyv na maximálne šírky trhlín
doskových prvkov ako na maximálne vzdialenosti trhlín.

4

POROVNANIE
VÝSLEDKOV
DOSKOVÝCH
PRVKOV
VYSTUŽENÝCH
GFRP
VÝSTUŽOU
S VÝSLEDKAMI
DOSKOVÝCH PRVKOV VYSTUŽENÝMI OCEĽOVOU VÝSTUŽOU

V tab. 4 sú porovnávané experimentálne získané výsledky maximálnych šírok trhlín
doskových prvkov vystužených GFRP výstužou Ø16 s prvkami vystuženými oceľovou
výstužou Ø12. Výsledky železobetónových doskových prvkov sú prevzaté z dizertačnej
práce R. Sonnenscheina [4]. Maximálne šírky trhlín sú uvedené pre dva teplotné rozdiely
betónu Δ T: 20 K a 30 K. Pri teplotnom rozdiele 20 K sa očakáva vznik prvých trhlín.
Z porovnania vyplýva, že v doskových prvkoch vystužených GFRP výstužou vznikajú
trhliny väčších šírok v porovnaní s doskovými prvkami vystuženými oceľovou výstužou.
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Šírka skorých trhlín v doskových konštrukciách vystužených GFRP výstužou je väčšia, ako
požiadavka na maximálnu šírku deliacich trhlín v BV (0,2 mm), ktorých šírka umožňuje
samoutesnenie. GFRP výstuž sa môže použiť v BV v konštrukciách s deliacimi trhlinami,
ktoré sa dodatočne utesnia (koncepcia návrhu BV č. 3 [2]), alebo v konštrukciách, kde
nevznikajú deliace trhliny (koncepcia návrhu BV č. 1).
Tab. 4 Maximálne šírky trhlín v doskovom prvku pre rôzne teplotné rozdiely
pre GFRP a oceľovú výstuž

A4
5

ΔT [K]

Počet prútov GFRP
výstuže Ø 16 pri
oboch povrchoch

20

14

ΔT [K]

30

Počet prútov oceľovej
výstuže Ø12 pri oboch
povrchoch

20

30

0,55

0,65

10

0,35

0,4

16

0,5

0,6

14

0,3

0,35

18

0,45

0,5

16

0,25

0,3

22

0,4

0,45

18

0,2

0,2

ZÁVERY

Zvyšovaním stupňa vystuženia GFRP výstužou došlo k zníženiu maximálnych šírok trhlín
o 25 %, ako aj maximálnych vzdialeností trhlín o 8 %.
Porovnávaním experimentálne zistených maximálnych šírok trhlín doskových prvkov
vystužených GFRP výstužou a oceľovou výstužou za predpokladu rovnakých teplotných
rozdielov v betóne sa zistilo, že v GFRP vystužených prvkoch vznikajú trhliny väčšej šírky.
Nárast šírky trhlín bol o 57 až 125 %.
GFRP výstužou je možné kontrolovať šírku trhlín v betónových konštrukciách, to znamená,
že je možné ju použiť aj na zhotovovanie vodonepriepustných betónových konštrukcií (BV).
V takom prípade treba počítať s dodatočným utesnením väčšieho počtu presakujúcich trhlín
v porovnaní s BV vystuženými oceľovou výstužou. Zvýšené náklady na utesnenie trhlín pri
použití GFRP výstuže bude kompenzované v prostrediach so zvýšeným rizikom korózie
oceľovej výstuže. V prípade, že vodonepriepustná betónová konštrukcia (BV) sa navrhuje
tak, aby v betóne nevznikli deliace trhliny (koncepcia návrhu č. 1) sa GFRP výstuž navrhne
iba na účinok priamych zaťažení.
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POUŽITIE GFRP VÝSTUŽE V
PREFABRIKOVANÝCH BETÓNOVÝCH DOSKÁCH
Adrián Valašík1– Vladimír Benko2– Anton Sivčák3
ABSTRAKT
Príspevok popisuje a vyhodnocuje teoretickú a experimentálnu analýzu betónových dosiek
vystužených GFRP výstužou. Vyšetrované betónové dosky sú navrhnuté ako stratené
debnenie bez ďalšej nosnej funkcie. Teoretická časť pojednáva o návrhu GFRP výstuže
v súlade s druhou generáciou eurokódov, podľa ktorých bude možné navrhovať FRP výstuže
do nosných prvkov. V experimentálnej časti práce bolo experimentálne overených celkovo 6
dosiek. K vyhodnoteniu odozvy dosiek na aplikované zaťaženie boli v čase zaznamenávané
údaje o sile, priehybe dosky a o pomernom pretvorení horného povrchu betónu. Výsledky
z experimentu boli porovnané s výsledkami získanými z nelineárnej analýzy, ktorá bola
prevedená v softvéri ATENA.

1

A4

ÚVOD

Aktuálne platné normové predpisy v Európe nepredpisujú návrh nosných konštrukcií s
GRFP výstužou. Navrhovanie GFRP výstuže v súlade s európskymi normami je možné na
základe experimentálneho vyhodnotenia skúšok podľa kapitoly 5 a prílohy D normy EN
1990. Pre potreby experimentálneho vyhodnotenia skúšok bol vypracovaný návrh
skúšobných vzoriek. Betónová doska má slúžiť ako stratené debnenie bez ďalšej nosnej
funkcie. Rozmery prvku sú 1360x500x40mm, viď. obr. 1.

Obrázok 1: Pôdorys a pozdĺžny rez betónovej dosky.
1

2

3
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2

NÁVRH DOSIEK

Predpokladali sme, že prefabrikáty budú zaťažené hmotnosťou čerstvého betónu hrúbky
250mm, čo predstavuje tiaž 6,5kN/m2. Prefabrikáty môžu byť ďalej zaťažené pracovníkom
o hmotnosti 100kg. Uvedené zaťaženia, ktorým budú prvky vystavené majú výlučne
krátkodobý charakter.
Dosky boli posúdené na základe vzťahov vychádzajúcich zo zahraničných noriem a
technických manuálov. Taktiež dosky boli posúdené v súlade s eurokódom EN1992-1-1
druhej generácie, podľa ktorého je možné GFRP výstuž navrhovať aj do nosných prvkov.
Ďalej boli skúšobné vzorky overené nelineárnym výpočtom podľa kapitoly 5.8.6(3) a
kapitoly 5.7(4) normy EN 1992. Na výpočet bol použitý software Stab2D-NL, ktorý
zohľadňuje geometrickú a fyzikálnu nelinearitu [2]. Všetky prípady boli nezávisle
prepočítané softwérom, vyvinutým Ing. Marek Čuhákom, PhD, fungujúcom na obdobnom
princípe.
Na záver bola vykonaná detailná numerická analýza v softvéri ATENA, ktorá zohľadnila
skutočné materiálové charakteristicky betónu a výstuže, geometrické imperfekcie a spôsob
zaťažovania.

A4

3

ZHOTOVENIE DOSIEK

Dosky v celkovom počte 6 + 1 boli zhotovené vo výrobnom závode prefabrikovaných
konštrukcií STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. v meste Sereď. Súbežne
boli zhotovené skúšobné telesá pre overenie materiálových charakteristík betónu.

Obrázok 2: Fotodokumentácia z výroby dosiek.
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MATERIÁLY A ICH VLASTNOSTI

Na výrobu betónových dosiek bol zvolený betón pevnostnej triedy C35/45 s maximálnym
zrnom kameniva 8mm. Receptúra betónu, ktorá bola použitá na výrobu betónu je
nasledovná: kamenivo frakcie 0 - 4mm 970 kg/m3, kamenivo s frakciou 4 - 8mm 806
kg/m3, cement 400 kg/m3, prísada Muraplast 842.1 3,1 kg/m3 a voda s pomerom 175 l/m3.
Pri výrobe dosiek boli zhotovené skúšobné telesá 6x hranol 100x100x400mm, 6x kocka
150x150x150mm a 6x valec priemeru 150mm, výšky 300mm. Všetky skúšobné telesá boli
uskladnené spolu s betónovými doskami. Skúšky kockovej a valcovej pevnosti boli
prevedené dňa 13.10.2017 a skúšky modulu pružnosti boli prevedené dňa 17.10.2017. Valec
číslo 1 a 3 neboli zahrnuté do výberu, pretože ich zhotovenie nespĺňalo kritéria pre ich
zhotovovanie.
Tabuľka 1: Materiálové charakteristiky betónu v čase skúšania dosiek.
Skúšky betónu 13.10.2017 a 17.10.2017
Č.
Kocková pevnosť
Valcová pevnosť
Modul pružnosti
vzorky
[Mpa]
[Mpa]
[Gpa]
1
67.93
43.86
37.50
2

69.07

54.55

37.00

3

66.73

40.59

37.50

4

69.37

52.76

36.00

5

66.51

54.01

38.50

6

65.91

54.23

35.00

Medián

67.33 MPa

54.12 MPa

37.25 GPa

Ako výstuž bola použitá GFRP výstuž priemeru 10mm pre hlavnú výstuž a priemeru 6mm
pre rozdeľovaciu výstuž. Skutočný priemer výstuže v najužšom mieste je o niečo menší ako
uvádza výrobca. Výrobca výstuže je firma Armastek EU s.r.o. Pre overenie pevnostných
charakteristík výstuže uvádzaných výrobcom boli vykonané skúšky na celkovo 6 vzorkách,
pričom skúšky na vzorke číslo 1 boli neúspešné.

Č. vzorky
1

Tabuľka 2: Materiálové charakteristiky výstuže.
Skúšky výstuže
Priemer výstuže
Pevnosť pri porušení
Modul pružnosti
[mm]
[Mpa]
[Gpa]
-

2

9.00

790.00

48.56

3

9.18

919.05

45.01

4

8.97

1082.79

46.19

5

9.04

1042.37

46.78

6

9.35

1076.34

44.85

Medián

9.04 mm

1042.37 MPa

46.19 GPa

185

A4

5

EXPERIMENTÁLNE OVEROVANIE

Dosky boli navrhnuté ako prosté nosníky s teoretickým rozpätím 1300mm. Vzorky boli
skúšané 4-bodovou zaťažovacou skúškou s pôsobením síl v tretinách teoretického rozpätia.
Pri zaťažovaní boli zaznamenávané údaje o sile, priehybe a o pomernom pretvorení horného
povrchu betónu. Zaťažovanie prebiehalo vo viacerých stupňoch. Hlavné hladiny zaťaženia
boli na úrovniach charakteristickej (2x1,8kN) a návrhovej kombinácií zaťažení (2x3,2kN).
Každá doska sa celkovo skúšala dva krát. V prvom kroku sa vzorka zaťažila po úroveň
návrhového zaťaženia, po ktorom nasledovalo odľahčenie na nulovú hladinu sily a následne
sa vzorka zaťažovala až do porušenia.
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Obrázok 3: Zaťažovacia sústava.

VÝSLEDKY
Graf závislosti sily N a priehybu w prvku
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Obrázok 4: Graf závislosti sily a priehybu testovaných vzoriek číslo 1 až 6.
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Graf závislosti sily N a priehybu w prvku
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Obrázok 5: Graf závislosti sily a priehybu strednej hodnoty testov
a výsledkov numerickej analýzy.
Tabuľka 3: Vyhodnotenie teoretickej a experimentálnej analýzy.

VÝSLEDKY
1 TEST
2 TEST
3 TEST
4 TEST
5 TEST
6 TEST
MEAN TEST
NLFEM
ANALYTICAL

PRIEHYB PRI SILE [mm]
STUPEŇ 1
STUPEŇ 2
3.6
6.4
3.6
6.4
Fr
kN
kN
kN
kN
[kN]
12.1
38.1
29.9
46.5 102.1
19.5
47.8
30.5
48.9 113.7
27.8
52.8
37.7
58.9 116.1
15.7
37.2
26.4
41.1
98.1
20.1
43.4
28.6
44.8 103.8
24.8
51.1
32.2
51.6 110.5
19.8
45.6
30.2
47.7 107.2
9.5
37.4
27.8
43.1 127.7
17.7
37.8
17.7
37.8
91.1

SILA PRI
PORUŠENÍ

PRET. PRI
PORUŠENÍ

Fr [kN]

εc

13.4
13.2
11.5
14.4
14.0
13.1
13.3
14.3
14.4

2.533
4.201
3.775
3.599
3.254
4.344
3.687
3.536
3.500

Rozdiel v ohybovej odolnosti dosky podľa nelineárnej analýzy a analytickým riešením, resp.
rozdiel s odolnosťou dosky č. 4 činí 1%. Rozdiel v priehyboch na úrovni odolnosti dosky
medzi analytickým riešením a nelineárnou analýzou je 28%. Rozdiel v priehyboch na úrovni
odolnosti dosky medzi analytickým riešením a priehybom nameraným na doske č. 4 je 7%.
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ZÁVER

Príspevok sa venuje teoretickej a experimentálnej analýze betónových dosiek vystužených
GFRP výstužou. Teoretická časť bola venovaná nelineárnej FEM analýze vykonanej v
softwari ATENA 3D, kde boli zohľadnené všetky namerané údaje o skutočnej geometrií
prvku a materiálových charakteristikách betónu a GFRP výstuže. Nelineárna analýza
preukázala dobrú zhodu s prevedenými experimentami. Jedným z cieľov príspevku bolo
priblíženie návrhu GFRP výstuže podľa plánovaného vydania druhej generácie EN 1992-11. Príspevok uvádza výsledky odolnosti a priehybu dosky použitím analytických vzorcov,
ktoré sú v súlade s pripravovanou zmenou eurokódu.
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ZMRAŠŤOVANIE DOSIEK VYSTUŽENÝCH KOMPOZITNOU
VÝSTUŽOU

Sergej Priganc1–Darina Kušnírová2 –Štefan Kušnír3
ABSTRAKT
Článok je zameraný na sledovanie zmrašťovania vystužených betónových dosiek v
laboratórnych podmienkach. Zahŕňa prípravu a zhotovenie dosiek vystužených oceľovou,
resp. kompozitnou výstužou. V článku sú uvedené merania a čiastočné výsledky vplyvu
zmršťovania na napätosť a pretvorenie vystužených a nevystužených dosiek.

1

ÚVOD

V posledných rokoch je vývoj navrhovania nosných konštrukcií do značnej miery
ovplyvnený snahou o náhradu klasických betonárskych oceľových výstuží za kompozitné
výstuže, napr. GFRP. Sú to kompozitné materiály, tzv. polyméry vystužené vláknami
(FRP). Zamerali sme sa na aplikáciu výstuže na báze polymérov vystužených sklenenými
vláknami (GFRP) v betónových doskách. Cieľom bolo sledovať a porovnať účinky
zmrašťovania na napätosť a pretvorenie dosiek nevystužených, vystužených oceľovou, resp.
GFRP výstužou.

2

PROJEKT LABORATÓRNYCH SKÚŠOK

2.1

Príprava dosiek

Na základe poznatkov o účinku zmrašťovania na vystužené betónové nosné prvky bolo
rozhodnuté pripraviť na výskum čo najjednoduchšie konštrukčné prvky. Na základe
optimalizácie tvaru a rozmerov konštrukčného prvku boli navrhnuté dosky s rozmermi
600x1800mmx120mm. Dosky boli vystužené GFRP výstužou (dva rôzne typy výstuže Armastec a ComBAR). Na porovnanie boli zhotovené dosky vystužené konvenčnou
oceľovou výstužou (B500) a doska z nevystuženého betónu. Betónové dosky sú vystužené
nielen rôznym typom výstuže ale aj rôznym stupňom vystuženia.
Výstuž bola umiestnená iba k jednému povrchu dosky (simulácia jednostranne vystuženej
dosky) s krytím výstuže 10 mm. Na získanie rôznych stupňov vystuženia sme použili
odlišné množstvo ako aj priemer prútov, a to 4φ8mm, 7φ8mm a 7φ10mm. Ako
rozdeľovacia výstuž boli použité prúty o priemere 6 mm (z ocele alebo GFRP) v osovej
vzdialenosti prútov 200 mm (obr.1).
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Obrázok 1. Vystuženie dosiek.
Nevystužená a vystužené dosky boli vyrobené z betónu C 20/25 (dovoz betónu z betonárne
na miesto betonáže dosiek bolo realizované externým dodávateľom). Na betonáž dosiek boli
použité fakultné veľké oceľové formy, ktoré sme upravili ich rozdelením na menšie časti.
Pre potrebu neskoršej manipulácie a osadenie dosiek boli dosky opatrené aj závesnými
prípravkami (obr. 2 a 3).

190

Ošetrovanie dosiek bolo riešené štandardným spôsobom počas 7 dní (dosky a vzorky –
trámce, hranoly, valce a kocky boli prikryté fóliou). V siedmy deň boli dosky a vzorky
vybraté z foriem. Následne boli dosky osadené na stojany a vzorky na pevnostné skúšky
a moduly pružnosti boli umiestnené pod stojany v komore.

Obrázok 2. Forma pre nevystuženú dosku a usporiadanie výstuže pre dosku vystuženú
výstužou 7φ10mm ARMASTEC.

Obrázok 3. Betonáž dosiek.
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2.2

Umiestnenie dosiek do komory

Dosky po vyňatí z formy boli zavesené na stojany vo vertikálnej polohe (obr. 4). Vlastná
tiaž dosky pôsobí v stredovej rovine. Vysoký prierez takto osadenej dosky s ohľadom na
polohu závesných ôk sa vo vzorke vytvoria malé napätia (rádovo 0,1 MPa). Preto pri
hodnotení je možné zanedbať vplyv vlastnej tiaže dosky a môžeme sledovať iba čistý
účinok zmrašťovania betónu.
K dispozícii na experimentálny výskum sme mali v laboratórnom centre fakulty vymedzený
priestor, ktorý bol pomerne malý. Usporiadanie dosiek na experimentálne overenie účinkov
zmrašťovania na ich napätosť a pretvorenie sa preto riešilo ich umiestnením na stojany.
Priamo v hale laboratórneho centra sa vytvorila dočasná komora s rozmermi
6000x2000x2000 mm.
Táto komora mala zabrániť náhlej zmene vlhkosti a teploty pri práci v laboratóriu (napríklad
počas otvárania dverí, resp. hlavnej brány do laboratória).

A4

Obr. 4 Usporiadanie dosiek v komore

2.3

Meranie veličín

Meranie pretvorení sa uskutočnilo oceľovým prenosným rámom vybaveným mechanickými
tenzometrami na priame meranie skrátenia, resp. predĺženia vlákien prierezu. Jeden koniec
meracej základne bol na doske a druhý na prenosnom meracom ráme (obr. 5).

Obrázok 5. Spôsob merania deformácie oceľovým prenosným rámom (Oi- mechanické
tenzometre, Zi-meracia základňa pre monitorovanie pomocou prídavného deformetra).
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3

VÝSLEDKY MERANIA

V tejto časti sú uvedené iba niektoré výsledky aktuálneho merania. Ako príklad nameraných
a priebežne vyhodnotených výsledkov je na obr. 6 znázornený časový vývoj zmrašťovania
na dvoch povrchoch dosky VO1 vystuženej 4 prútmi o priemere 8 mm. Je zrejmé, že povrch
dosky bez výstuže sa viac skrátil. Ak je doska vystužená iba pri jednom povrchu, vplyvom
zmrašťovania betónu dochádza k nerovnomernému skracovaniu jednotlivých vlákien
prierezu. Na obrázku 7 je znázornený priebeh zmrašťovania dosiek s rôznymi vystuženiami.

A4

Obrázok 6. Časový vývoj zmrašťovania betónu na dvoch povrchoch (A a B) dosky VO1.

Obrázok 7. Časový vývoj zmrašťovania dosiek s rôznymi výstužami.
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ZÁVER

Zmrašťovanie betónu patrí medzi nežiaduce účinky na nosné konštrukcie. Je preto dobre ich
poznať a vedieť ich kvantifikovať. Na základe získaných poznatkov z laboratórneho
výskumu zameraného na aplikáciu GFRP výstuže v betónových doskách a z analýzy
výsledkov merania skrátenia vlákien prierezu dosiek konštatujeme, že:
vplyv oceľovej výstuže na pretvorenia od zmrašťovania betónu sa potvrdil ako
veľmi významný,
vplyv GFRP výstuže s omnoho menším modulom pružnosti než modul pružnosti
oceľovej výstuže bráni skráteniu vlákien prierezu vplyvom zmrašťovania betónu
v menšej miere, než oceľová výstuž,
so zväčšujúcou sa prierezovou plochou výstuže úmerne narastá bránenie
skracovaniu vlákien prierezu výraznejšie u dosiek s oceľovou výstužou a menej
u GFRP výstuže.
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V súčasnosti pokračujú merania pretvorení od zmrašťovania na všetkých doskách. Priebežne
sa pripravujú porovnania s výsledkami z numerických analýz. Na záver dlhodobých skúšok
účinkov od zmrašťovania sú pripravené statické skúšky dosiek až do porušenia.
Poďakovanie
Článok bol podporený vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV projektom
VEGA 1/0661/16 Správanie sa nosných prvkov z obyčajného a ľahkého betónu
ovplyvnených teplotou.
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ANALÝZA NAPÄTOSTI ŽELEZOBETÓNOVÝCH PILIEROV
VPLYVOM TUHOSTI PODLOŽIA
Norbert Jendželovský1
ABSTRAKT
Článok podáva numerickú analýzu vnútorných síl v stenových pilieroch bytového domu.
Analýza sa robila pri rôznych typoch tuhostného podopretia konštrukcie.

1

ÚVOD

V tomto článku predkladáme rôzne prístupy k riešeniu stavu napätosti stenových pilierov
železobetónovej konštrukcie bytového domu. Bytový dom je pôdorysne obd žnikového
tvaru 52,5 x 16,5m. Konštrukcia má dve podzemné podlažia a 6 nadzemných podlaží.
Samostatne oddilatovaná je vjazdová rampa, ktorá je z južnej strany objektu. Zvislé nosné
konštrukcie tvoria hlavne železobetónové steny, v priestoroch podzemného parkoviska aj
st py – stenové piliere, ktorých sa predmetná analýza týka. Na stenách resp. st poch sú
uložené železobetónové stropné dosky. Ide o dosko-stenovú monolitickú konštrukciu
bytového domu.
Z príslušného Inžiniersko - geologického prieskumu pre tento bytový dom sú prevzaté
jednotlivé vrty S-1 až S-4. Tieto boli zovšeobecnené na jeden geologický profil pre statický
výpočet.
0,00-0,30 hnedý íl slabo humusový O
0,30-3,00 íl s nízkou plasticitou pevný ( Ic =0,ř5) (CL) F6
3,00-5,30 íl so strednou plasticitou (CI) F6
5,30-13,00 íl s nízkou až strednou plasticitou (CL) F6
13,00-15,00 štrk ílovitý svetlohnedý (GC) s polohami pieskov (SC) G5
Hladina podzemnej vody sa nachádza v h bkach cca 15 m pod terénom a nebude ma
bezprostredný vplyv na zakladanie objektu.

2

STATICKÝ MODEL KONŠTRUKCIE A PODLOŽIA

Konštrukčný systém budovy je priečny nosný systém - dosko - stenový. Zvislé nosné prvky
sú steny okrem podzemných podlaží a 1.NP, kde sú vnútorné steny nahradené stenovými
piliermi rozmerov 350 x ř00mm. Stropné dosky sú hrúbky 200mm, resp. 240, a 260mm s
hlavicami 360mm. Dosky sú obojsmerne vystužené. Steny v podzemných podlažiach majú
hrúbku 250 a 200mm v nadzemných podlažiach 220 a 200mm.
Základová doska je premennej hrúbky 600 - 1000 mm. V miestach pod najviac za aženými
st pmi je doska zosilnená na hrúbku 1000mm. Na základovej doske sú zrealizované steny a
stenové piliere 2. PP. Pokračujú stropy a steny v podzemných podlažiach. Následne sú
budované nadzemné podlažia.
V prvom nadzemnom podlaží pokračujú st py. V strope nad 1.NP prechádza st pový nosný
systém v typický priečny nosný systém stenový. Prechod konštrukčného systému je za
pomoci trámov pod doskou 1.NP. Nosné sú priečne steny a čiastočne steny po obvode. Do
priečnych stien sú vyvesené pozd žne steny v okolí chodby. Všetky sú hrúbky 220 alebo
200mm z betónu C25/30, okrem niektorých stien 2. NP, ktoré sú nasadené na st py a v
kontakte je potrebný kvalitnejší betón C 30/37.

1
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Obr. 1. Konštrukcia MKP poh ad na statický model

A5

Jednotlivé stropné dosky v nadzemných podlažiach sú hrúbky 200mm. Ide o krížom
vystužené dosky podopreté hlavne priečnymi nosnými stenami a obvodovou stenou. Stropné
dosky vybiehajú do exteriéru, kde tvoria lodžie alebo balkóny.

Obr. 2. Realizácia stien a st pov v 2.PP.
Pre analýzu napätosti v stenových pilieroch sme zvolili pevné podopretie v prvom kroku.
alšie varianty podopretia konštrukcie boli modelovanie podložia spolu so základovou
doskou. Model podložia bol Winklerov [1] a modifikovaný Winklerov model podložia [2].
Na základe vyššie popísanej geológie a vz ahov uvedených v [1] sme vypočítali tuhos
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podložia. Do výpočtu sme zaviedli dve krajné hodnoty pre koeficient tuhosti podložia c =
3600 a 5300 kN/m3.
Pre modifikovaný Winklerov model podložia sme použili vz ahy uvedené v [2] a [3]
pomocou ktorých sme vypočítali koeficient tuhosti podložia pod základovou doskou c =
5300 kN/m3. Autori [3] sa snažia do klasického modelu Winklera dosta tuhos podložia
mimo základ. Tuhos okolitého podložia vyjadrujú tuhos ou pružiny, ktorá podopiera okraj
dosky. V tomto prípade dosahovala hodnotu k=3500 kN/m (resp 4800 kN/m). V našom
príklade sme uvažovali líniové podopretie len po oboch dlhých stranách základovej dosky.
Na kratších stranách je dilatácia ved ajších objektov (obr.3).
Počítali sme 5 rôznych typov podopretia konštrukcie:
1., tuhé podopretie stenových pilierov
2., základová doska s tuhos ou podložia c = 3 600 kN/m3
3., základová doska s tuhos ou podložia c = 5 300 kN/m3
4., základová doska s tuhos ou podložia c = 5 300 kN/m3 líniové podopretie k = 3 500 kN/m
5., základová doska s tuhos ou podložia c = 5 300 kN/m3 líniové podopretie k = 4 800 kN/m
Podrobnos základová doska a jednotlivé piliere je uvedená na obrázku 3.
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Obr. 3. Rozmiestnenie pilierov a stien v 2. a 1. PP statický model.

Obr. 4. Číslovanie pilierov
Analyzovali sme normálovú silu pôsobiacu v stenových pilieroch 2.PP. Model konštrukcie
bytového domu bol vytvorený v programe SCIA Engineer (Obr. 1.), ktorý využíva metódu
konečných prvkov (MKP). Na obrázku 4 je pre lepšiu názornos uvedené číslovanie
modulových osí a tým aj číslo stenového pilieru ležiaceho na priesečníku osí.
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3

ZÁVERY

Sledovali sme 11 stenových pilierov. Dva z nich (os 6), boli na začiatku konštrukcie v
dilatácii. Ostatné sú vo vnútri objektu. V prípade, že za základnú hodnotu berieme pevné
podopretie pilierov (st pec č.1 tab.1) vidíme, že v pilieroch na okraji základovej dosky (B/6
a C/6) dochádza k zníženiu hodnoty normálovej sily pri pružnom uložení. U ostatných
stenových pilieroch pri zavedení pružného podopretia dochádza k navýšeniu hodnoty
normálových síl. Najvyššie hodnoty sú pri Winklerovom modeli s menším koeficientom
tuhosti st pec č.2 tabu ky. Pri použití väčšieho koeficientu tuhosti pre Winklerov model sa
hodnoty sledovaných síl v stenových pilieroch znižujú (st pec 3). K výraznému zníženiu
príde pri použití modifikovaného Winklerovho modelu. To je pri líniovom podopretí okraju
základovej dosky st pec č.4. V prípade, že tuhos pružinového podopretia po okraji
základovej dosky zvýšime st pec 5 hodnoty normálových síl sa v stenových pilieroch znížia
oproti st pcu 4. Porovnanie je tabu ke 1.
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Tab. 1. Hodnoty normálových síl v jednotlivých pilieroch pri rôznej tuhosti podložia
podopretie typ:
1
2
3
4
5
pilier
N [kN]
N [kN]
N [kN]
N [kN]
N [kN]
B/6
4581,5
3271,3
3288,3
3087,8
3022,0
C/6
3057,1
3364,0
3355,0
3020,3
2914,3
B/8
5016,2
7228,6
7143,2
6732,6
6597,4
C/8
4252,4
7725,2
7595,6
6732,6
6759,7
B/9
5216,6
7133,8
7032,9
6633,4
6501,9
C/9
4056,0
7596,4
7451,3
6738,0
6633,7
B/10
4886,3
6302,1
6275,6
5959,9
5854,9
B/11
5433,3
6877,2
6855,3
6470,7
6342,2
B/12
5611,6
7736,3
7624,5
7150,4
6992,6
C/12
3829,8
8069,9
7914,5
7204,0
6977,2
B/13
4730,1
6864,3
6790,5
6418,4
6294,4
Z výsledných hodnôt normálových síl v jednotlivých stenových pilieroch a pri rôznych
tuhostiach podopretia je možné urobi nasledovné závery. Pre stenové piliere uprostred
objektu dochádza pri pružnom podopretí k nárastu hodnôt tlakových síl. Čím je podložie
mäkšie tým je prerozdelenie síl do st pov nepriaznivejšie a nárast oproti tuhému podopretiu
je väčší. V tomto prípade je úlohou statika zada správnu tuhos podložia a hlavne
zoh adni tuhos podložia v okolí základovej dosky.
Príspevok vznikol z podporou grantu MŠVVaŠ SR VEGA 1/0412/18 a 1/0265/16
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INTERAKCIA ŽB KONŠTRUKCIÍ S PODLOŽÍM PRI
DYNAMICKOM ZA AŽENÍ
Daniel Bukov1
ABSTRAKT
Interakcia stavby s podložím je problémom prakticky každej nosnej konštrukcie.
Diskutované sú možnosti zoh adnenia vplyvu interakcie ŽB konštrukcie blokových a
rámových základov strojov, halových konštrukcií a výškových budov. Prezentované sú
možné výpočtové modeli a odhady vplyvu interakcie s podložím na odozvu konštrukcie z
poh adu mechanickej odolnosti a používate nosti.

1 ÚVOD
Základy nosných konštrukcií stavieb alebo strojov sú v interakcii s podložím. Konštrukcie
alebo ich časti, pri ktorých nie je možné zanedba vplyv zotrvačných síl na odozvu
konštrukcie, považujeme za konštrukcie za ažené dynamickým za ažením. Dynamické
za aženie pri navrhovaní železobetónových (ŽB) konštrukcií je vyvolané účinkami strojov ,
vetra alebo seizmicity. Z h adiska priebehu budiacich síl za aženie býva často harmonické
alebo rázové, v prípade vetra a seizmicity
náhodné. Riešenie odozvy konštrukcie
zodpovedajúce čo najviac skutočnému pôsobeniu konštrukcie je prvým predpokladom
spo ahlivého návrhu z h adiska medzného stavu únosnosti a používate nosti. Pri základoch
strojov je dôležitos vystihnutia pôsobenia umocnená významnos ou funkčnosti zariadenia
v technologickom celku. Často ide o srdce celku. Miera vzájomného ovplyvnenia hornej
stavby podložím je preto dlhodobo predmetom záujmu vedcov aj praktických inžinierov.
V oblasti návrhu dynamicky za ažených základov považujem za potrebné
spomenú prácu D.D. Barkana [7] , ktorá je často citovaná a odvoláva sa na u množstvo
literatúry, normových predpisov a doporučení. alším významným autorom v oblasti
interakcie stavby s podložím je G. Gazetas [3], citovaný v mnohých prácach
s problematikou interakcie plošných a hlbinných základov s podložím. Pri návrhu základov
musí ís vždy o úzku spoluprácu geotechnika a statika. Charakteristickým znakom
dynamického za aženia sú v čase sa meniace budiace sily alebo premiestnenia, ktoré
vyvolávajú v konštrukcií odozvové veličiny meniace sa v čase. Mechanické vlastnosti
podložia sú definované inžiniersko-geologickým prieskumom a v mnohých prípadoch
zoh ad ujú iba statické pôsobenie za aženia. Správanie základovej pôdy pri dynamickom
za ažení je často značne odlišné od správania pri statickom za ažení. Základnou otázkou je
aké sú mechanické vlastnosti, ktoré je potrebné použi pri riešení odozvy na dynamické
za aženie a z čoho sa dajú odvodi . A tiež aká je hmota základovej pôdy, ktorá pôsobí pri
kmitaní základu.

2

VSTUPNÉ PARAMETRE PRE RIEŠENIE INTRAKCIE STAVBY
S PODLOZÍM NA DYNAMICKÉ ZA AŽENIE

Priebeh budiacich síl vo všeobecnosti je závislos sily v čase F(t) . Pri harmonickom
kmitaní je budenie charakterizované počtom otáčok za minútu (ot/min,rpm) a ve kos ou
1
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amplitúdy budiacej sily. Pre za ažení impulzom je to ve kos impulzu a doba trvania (t).
Vstupné údaje pre výpočet základu musí udáva výrobca zariadenia. Pre dynamické
za aženie ide o ve kosti hmôt, polohu ažísk, hmotné momenty zotrvačnosti a budiace sily.
Často je od výrobcu problematické získa tieto údaje. V tomto prípade je možné využi
STN ISO 1940-1 [1]. Pod a tejto normy vieme na základe hmotnosti rotujúcich častí,
stup a vyváženia a počtu otáčok urči budiace sily. Pri seizmickom za ažení na základe
spektra odozvy pod a EC8 [2] je možné vygenerova syntetický akcelerogram, ktorý je
alej použitý ako kinematické budenie základov.
Základová pôda je pri dynamickom za ažení charakterizovaná rýchlos ou šírenia
šmykových v n Vs (m/s), poissonovým číslom (-) a hmotnos ou ms (kg/m3). Na základe
týchto veličín určíme šmykový modul G=ms(Vs)2 (Pa) a následne deformačný modul
vypočítame zo vz ahu Es=2(1+ )G (Pa). Problematickým vstupom do týchto vz ahov je
práve rýchlos šírenia šmykových v n Vs. Môžeme si však pomôc EC8 Tab.3.1, kde sú
uvedené rýchlosti šírenia šmykových v n pre kategórie podložia A až E. Pre meranie
rýchlosti šmykových v n je v literatúre uvedených nieko ko postupov meraní in situ alebo
korelačných vz ahov zo statických alebo dynamických penetračných skúšok . Pri určení
rýchlosti šírenia smykových v n je potrebné by opatrný a odozvu rieši pre rôzne
predpoklady (rýchlosti) šírenia šmykových v n.
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3

INTERAKCIA
ZA AŽENÍ

3.1

Základy strojov

STAVBY

S PODLOŽÍM

PRI

DYNAMICKOM

Blokový základ môžeme rieši ako
jednohrotovú sústavu analytickým
riešením s využitím vz ahov pre
stanovenie tuhosti a útlmu s uvážením
vplyvu podložia. Vrstevnaté podložie je
charakterizované hrúbkami vrstiev,
hmotnos ou
vrstiev,
poiisonovým
číslom a rýchlos ou šírenia šmykových
v n. Pomocou vz ahu
3.1
z [2]
vypočítame rýchlos šírenia šmykových
v n do h bky profilu 30m pri malých
pomerných deformáciách 10-5

Tuhos blokového základu nieko kokrát prevyšuje tuhos podložia pod základom.
Dynamická odozva základu je výrazne ovplyvnená tuhos ou podložia. Sústava stroj základ
bude nahradená hmotou v ažisku s príslušnými hmotnými momentami zotrvačnosti
vypočítanými k ažisku kontaktnej plochy.
Tuhos podložia bude nahradená pružinami. Analytické vz ahy pre výpočet tuhosti podložia
aj so zahrnutím vplyvu zapustenia základu do podložia môžeme nájs napr. v [3] , [4], [5] ,
[6], [7]. Uvediem vzorce pre výpočet tuhostí pod a [3] a [6].
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Tlmenie C je podrobne rozpísané vz ahmi v [4].
Pre riešenie interakcie s podložím (SSI) pre blokové základy a harmonické budenie je
v literatúre dostupných mnoho vz ahov. Pri použití vz ahov treba by zvláš opatrný
v jednotkách ako aj v možnosti chýb pri publikovaní vz ahov. Vhodné je použi minimálne
dvoch autorov alebo dva zdroje.
Použitie vypočítaných tuhostí podložia v plošnom základe (napr. doske) je potrebné
nahradi ekvivalentnými tuhos ami na jednotku plochy.

3.2

Základy halových objektov

Halové objekty s pomerne malou výškou majú obyčajne väčšie horizontálne za aženie
od seizmicity ako od vetra. Založenie objektov je na plošných, hlbinných základoch alebo
zriedkavo na ich kombinácii. Pre riešenie interakcie objektu s podložím pri plošnom
založení je možné využi vz ahy pre základy strojov. Vypočítané tuhosti sa dajú priamo
použi ako tuhosti vo votknutí st pov. Pri použití pilótových základov STN EN 1řř8-5
v prílohe C. Príloha však neudáva zvislú tuhos . Pre zvislú tuhos pilót je možné nájs
analytické vz ahy v [4] alebo v [8] str.553-593.

3.3

Základy výškových objektov

Výškové budovy pri dynamickom za ažení reprezentovanom účinkami seizmicity a vetra je
okrem medzného stavu únosnosti potrebné posúdi aj na pohodu pri užívaní z h adiska
rýchlosti kmitania pri účinkoch vetra. Predpisy obyčajne uvádzajú hodnotu 15mili-g pre
obytné budovy a 20mil-g pre administratívne budovy. Vlastná frekvencia výškových budov
býva v rozsah 0.1 až 1.0 Hz. Pre budovy s výškou cca 100 metrov je prvá vlastná
frekvencia v rozsahu 0.3 až 0.6 Hz.
Prvú vlastnú frekvenciu horizontálneho kmitania podložia pod a vz ahov z [6]
vypočítame , pre priebeh rýchlosti šmykových síl po výške geologického profilu V s=222
m/s, h bku H, kde Vs ≥ 800 m/s (Vs_30 pod a EC8 30m) .
Konštantný

Lineárne narastajúci

Vertikálne budenie pre Vs=222 m/s a poissonovo číslo =0,3
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Parabolický

A5

Vlastné frekvencie kmitania podložia sú väčšie ako frekvencie vysokej budovy. Pri 35-tich
podlažiach je približne f1=10/35 = 0.28 Hz, f1=42/35.3.3m = 0.36 Hz. Táto frekvencia je
cca 4x menšia ako frekvencia budovy.
Pre vrstevnaté podložie môžeme pod a [6] vypočíta prvú vlastnú frekvenciu pod a vz ahu:

Kde iv je počet vrstiev, viv je rýchlos šírenia šmykových v n v iv vrstve a hiv je hrúbka iv
vrstvy.
Pod a El Sharnouby a Novak (1985) z [6] pre nízke frekvencie je dynamická tuhos
základov približne rovná statickej tuhosti. Dôležitým bezrozmerným parametrom pre
posúdenie vplyvu interakcie s podložím je pomer tuhosti konštrukcie a podložia
Tb - perióda vlastného
kmitania budovy na
tuhých podporách

A5

Pri 100m vysokej budove je pomer tuhosti vyjadrený
cez pomer rýchlostí väčší ako 0.1. V tomto prípade už
nie je možné interakciu s podložím pri dynamickom
za ažení zanedba . Ak však bude rýchlos šírenia šmykových v n Vs ≥ 300m/s (podložie
kategórie C pod a EC8) bude vplyv interakcie s podložím zanedbate ný.
Ak sa pohybuje pomer h/(VsTb) v rozmedzí 0.1 až 0.5, perióda vlastného kmitania
stúpa výrazne. Pre nevystužené rámové konštrukcie je pred ženie periódy menšie, výrazné
pred ženie periódy bude pri šmykových stenách a vystužených rámoch. Predlžením periódy
tu treba chápa vo vz ahu k výpočtu na tuhých podporách bez interakcie s podložím.
Parameter, pomer h/(VsTb) je najvýznamnejším parametrom pri hodnotení vplyvu
interakcie stavby s podložím pri dynamickom za ažení.

3.4

Interakcie stavby s podložím pri dynamickom za ažení a jej vplyv na
návrh konštrukcií

Pri návrhu základov rotačných strojov (turbíny, čerpadlá, ventilátory) alebo strojov
s vratným pohybom (drviče, piestové kompresory) založených na blokových základov má
interakcia stavby s podložím podstatný vplyv na parametre kmitania. Medzi parametre
kmitania najčastejšie patria rýchlosti, zrýchlenia a posuny bodov na strojnom zariadení
najčastejšie na ložiskách. Tieto hodnoty sú kontrolované meraním ako dôkaz o správnom
prevádzkovaní stroja. Základy preto musia by z h adiska ich kmitania navrhnuté
spo ahlivo. V mnohých predpisoch pre navrhovanie základov točivých strojov sa vyžaduje,
alebo aspo doporučuje, aby vlastná hmotnos základu a stroja bola 2,5 a niekedy až 6x
väčšia ako je hmotnos stroja. Výpočtový model základu musí výstižne modelova aj
polohu bodov, kde sa vyžaduje kontrola parametrov kmitania. Pri použití analytických
metód založených na náhrade základu jedno hmotou sústavou je práve vypočítanie
parametrov kmitania v týchto bodoch sizyfovská práca. Pri použití kombinácie analytických
vz ahov a modelu FEM je tento proces jednoduchší. Zvláš však treba by opatrný pri
aplikácii vypočítaných tuhostí alebo parametrov tlmenia pri ich zavedení na model FEM.
Pomerne častou otázkou je rieši interakciu stavby s podložím v jednom výpočtovom
modeli alebo použi zvláš riešenie hornej stavby a zvláš spodnej stavby – zakladania,
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samozrejme pri zachovaní interakcie. Pri rozsiahlych a náročných stavbách sa oddeleniu
navrhovania javí ako nutnos , zvláš pri dynamickom za ažení. Špecialisti z oblasti
geotechniky sa v malej miere venujú dynamike podložia. Údaje o mechanických
vlastnostiach základovej pôdy sú v geologických prieskumoch ohraničené len na zatriedenie
kategórie podložia pod a EC8. Pre využitie poznatkov z literatúry ale aj splnenie
normových požiadaviek bude pre významné stavby a náročné zariadenia potrebné rozšíri
geologické prieskumy aj o oblas vystihnutia správania podložia pri dynamickom za ažení.

ZÁVERY
Téma príspevku je značne rozsiahla a je mnoho zdrojov ktoré sa dajú využi pri
zoh adnení vplyvu interakcie základu a podložia pri dynamickom za ažení. Cie om
príspevku bolo poukáza na hlavný rozdiel medzi pôsobením základu resp. základovej pôdy
pri statickom a dynamickom za ažení. Základným rozdielom je závislos mechanických
vlastností základovej pôdy na rýchlosti šírenia šmykových v n. Použitie mechanických
vlastností pre statické za aženie vedie v niektorých prípadoch k ve mi nesprávnym
výsledkom. Vypočítané parametre vlastného kmitania pre blokové základy sú prakticky
nepoužite né. Samozrejme, ak je rýchlos šírenia šmykový v n Vs ≥ 800 m/s vplyv
podložia sa neprejaví.
Pre výškové budovy je vystihnutie pôsobenia budovy s oh adom na dynamické
za aženie dôležité aj pre posúdenie pohody v horných podlažiach budovy. Dovolené
zrýchlenie výrazne závisí na prvej vlastnej frekvencii budovy. Na ve kos zrýchlenia má
zásadný vplyv výchylka budovy v poslednom obytnom podlaží.
Pri navrhovaní na seizmickú odolnos pri halových objektoch môže ma
nezanedbate ný vplyv pred ženie periódy vplyvom interakcie s podložím. Podobná situácia
je aj pri nízko podlažných objektoch kde bude ma seizmické za aženie vzh adom na
hmotnos budovy väčšie účinky ako za aženie vetrom.
V príspevku som sa nevenoval hlbinným základom, tlmeniu, impedančným funkciám a
ani iným dôležitým javom ako napríklad stekutenie. V uvedenej literatúre napr. [5], [8] je
preh adne usporiadaná
problematika aj s množstvom príkladov s numerickými
výsledkami. Cie om príspevku bolo čiastočne ozrejmi problematiku a poukáza na možné
riešenia.
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KONSTRUKCE PODEP ENÉ KABELEM
Karel Zlatuška1– Martin Olšák2 - Ji í Stráský3 - Radim Nečas4 - Jan Koláček5
ABSTRAKT

Článek popisuje návrh a vývoj nových progresivních konstrukčních typ lávek pro p ší a
cyklisty, jejichž společným znakem je použití p edpjatého externího kabelu jako hlavního
nosného prvku. Mezi hlavní cíle výzkumu pat í prov ení možnosti použití progresivních
konstrukcí pro r zné prostorové konfigurace a p edevším identifikace problematických
aspekt jejich návrhu. S využitím výsledk výzkumu provád ného v minulých letech je
detailn popsán postup nalezení optimálního tvaru nosného kabelu. Pro konkrétní p ípady
je pak uveden i postup optimalizace tvaru kabelu. V další části je analyzován vliv r zných
typ okrajových podmínek na celkové p sobení konstrukce. Pro vybrané konkrétní p íklady
je následn provedena podrobná analýza, p i které jsou konstrukce analyzovány s ohledem
na mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Zvláštní pozornost je p itom v nována stabilitní
analýze tlačených prvk a pr b hu nap tí na nosné konstrukci v provozním stavu.
Konstrukce jsou modelovány pomocí softwaru na bázi konečných prvk Midas Civil. Modely
pro analýzu jsou prutové, prostorové se zohledn ním reologických jev . P i podrobn jší
analýze jsou použity modely s 2D plošnými deskost novými prvky. Na záv r je provedena
analýza dynamického chování konstrukce podle metodiky SÉTRA. Výsledky výzkumu
poslouží jako podklad pro projektanty podobných konstrukčních typ a zárove pomohou
odhalit a správn analyzovat potenciální problematická místa návrhu.

1

ÚVOD

Lávky pro p ší p edstavují obvykle možnost technické a architektonické prezentace jejich
autora. Vzhledem k požadavk m na tyto stavby a p edevším s ohledem na jejich zatížení
dovolují použití nových progresivních konstrukčních metod. Jedním z t chto konstrukčních
systém jsou i lávky, kde funkci hlavního nosného prvku zastává p edpjatý externí kabel.
Tyto konstrukce lze rozd lit do dvou základních kategorií. Jednak jsou to „tradiční“
konstrukce visuté, kdy je kabel veden nad mostovkou, k níž je p ipojen pomocí tažených
záv s . Nosný kabel lze také umístit pod mostovku. v tomto p ípad je konstrukce
podporovaná kabelem pomocí vzp r, viz Obr. 1

Obr. 1

1

2

3

4

5

P sobení visuté konstrukce a konstrukce podep ené kabelem
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2

GEOMETRIE ANALYZOVANÉHO MODELU

Na základ zkušeností z výzkumu z minulých let byla testovaná konstrukce zvolena jako
p dorysn zak ivený nízký komorový nosník o celkovém rozp tí 61,105 m (délka oblouku
v ose). Konstrukce je v p dorysném kružnicovém oblouku o polom ru ř2,5 m. Délka t tivy
je 60,0 m. Vzp ry jsou ocelové, I-profilu prom nné výšky 0,5 – 1,0 m

P íčný ez testovanou konstrukcí

Obr. 2

3
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GEOMETRIE KABELU

Nalezení ideální geometrie podp rného kabelu je základním aspektem návrhu konstrukce.
Pro tento účel byly vytvo eny 3D prutové modely v programovém prost edí Midas Civil
2019. Z p edchozího výzkumu vyplynulo, že výsledný tvar kabelu bude odpovídat
vláknovému polygonu zatíženému reakcemi mostovky. Tvar kabelu byl hledán s ohledem
na omezení deformací nosné konstrukce a p edevším na minimalizaci jejího namáhání
ohybovým momentem.

Obr. 3

Prutový model v prost edí Midas Civil

3.1.
Exaktní ešení
Nalezení exaktního ešení tvaru kabelu se ukazuje jako siln problematické. Kabel pod
mostovkou totiž na rozdíl od visutého kabelu p sobí nep íznivým – destabilizujícím
efektem na celou konstrukci. Tento efekt byl studován již d íve i na fyzikálním modelu
3.2.
Analogie s visutou konstrukcí
Další zkoumanou metodou pro nalezení optimální geometrie kabelu bylo využití výše
zmín né podobnosti s visutou konstrukcí. Pro tento účel byl kabel posunut nad mostovku a
p ipojen pomocí táhel. Poté byla konstrukce zatížena vlastní tíhou a nakonec byl proveden
geometricky nelineární výpočet. Tento postup vedl v podob 3 iterací k nalezení
deformované polohy kabelu. Takto zdeformovaný kabel byl následn použit v oblasti pod
mostovkou. Toto ešení se op t ukázalo jako ne p íliš vhodné, viz Tab. 2.
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Obr. 4

Využití analogie s visutou konstrukcí

3.2.
Optimalizace
Vzhledem ke komplexnosti úlohy a nep íznivému p sobení kabelu bylo p istoupeno
k optimalizaci tvaru pomocí zm ny úhlu natočení kabelu od svislé roviny. Výsledky
optimalizace jsou shrnuty v Tab. 1.

A5

Obr. 5

Optimalizace pomocí sklonu kabelu

Úhel
sklonu
kabelu
[°]

P edpínací
síla
P [kN]

Deformace
mostovky
w [mm]

Deformace
vzp ry
wstr [mm]

+45°
+30°
+15°

12000
9200
7800

-63
-94
-75

115
99
92

0°
-15°
-30°
-45°

7000
6600
6700
7700

-63
-59
-55
-55

84
78
76
75

154
153
154

P íčný
moment
na
mostovce
Mz,deck
[kNm]
-66490
-47043
-34627

Krouticí
moment
na
mostovce
Mx,deck
[kNm]
6169
6245
6326

155
156
157
169

-25483
-18121
-11747
-5668

6400
6460
6502
6520

Nap tí na
vzp e
str

[MPa]

Tab. 1 Porovnání účink pro r zné sklony kabelu

Zárove byla analyzována konfigurace se svislými vzp rami pro vzep tí kabelu 3, 4 a 6 m.
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Úhel
sklonu
kabelu
[°]

P edpínací
síla
P [kN]

svisle 6m
svisle 4m
svisle 3m
iterace 6m

6000
8100
10500
5800

Deformace
mostovky
w [mm]

Deformace
vzp ry
wstr [mm]

Nap tí
na
vzp e
str

[MPa]
-54
-56
-55
-62

120
88
74
121

163
161
164
160

P íčný
moment
na
mostovce
Mz,deck
[kNm]
-265
-385
-505
-4852

Krouticí
moment
na
mostovce
Mx,deck
[kNm]
6616
6544
6508
6601

Tab. 2 Porovnání účink pro r zné svislé vzp ry

Pro další analýzu byla vybrána konstrukce se svislými vzp rami a vzep tím nosného kabelu
4,0m – viz Tab. 2 V tabulce lze nalézt i konstrukci popsanou v 3.2.

4

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK

Z hlediska vlivu okrajových podmínek bylo zkoumáno, jak uložení konstrukce ovliv uje její
napjatost v provozním stavu. Pro porovnání byly vytvo eny 3 modely – konstrukce uložená
na neposuvných ložiskách, na posuvných ložiskách a konstrukce integrovaná s vlivem
interakce spodní stavby s podložím. Založení je modelováno pomocí dvojice pilot Ø600 mm
délky 15,0 m na obou op rách. Modul reakce podloží je uvažován 50 MN/m3

A5
Uložení

Normálová síla v
mostovce [kN]

Maximální nap tí na
mostovce [MPa]

Posuvná
Integrovaná - piloty

-7632
-7500

-2.72
-2.50

Neposuvná

-5326

0.90

Tab. 3 Porovnání vlivu okrajových podmínek

5

DYNAMICKÉ CHOVÁNÍ

Dynamické chování konstrukce bylo zjiš ováno pomocí modální analýzy a následn pomocí
odezvy konstrukce na harmonické buzení. Konstrukce byla zatížena podle metodiky
SÉTRA. Pro posudek byl vybrán druhý vlastní tvar konstrukce s vlastní frekvencí 2,017 Hz.
Maximum vertikálního zrychlení konstrukce je 0,712 m s-2, což odpovídá „st ednímu
komfortu“ dle výše uvedené metodiky.

Obr. 6

Druhý vlastní tvar kmitání konstrukce
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5

DESKOST NOVÝ MODEL

Pro detailn jší posouzení a analýzu byl vytvo en deskost nový 3D model konstrukce se
svislými vzp rami se vzep tím parabolického kabelu 4,0 m. Na tomto modelu byly
identifikovány hlavní problémy návrhu, p edevším značný vliv kroucení a distorzní
deformace mostovky. Následn se na tomto modelu poda ilo ov it spln ní dekomprese od
vlastní tíhy.

Obr. 7

5

Deformace mostovky od zatížení vlastní tíhou [m]

STABILITNÍ ANALÝZA

Na deskost novém modelu bylo ov eno i stabilitní chování konstrukce p i plném zatížení
dopravou 5,0 kN/m2. Touto analýzou bylo zjišt no, že první tvar vybočení odpovídá ztrát
stability vzp r vlivem klopení. Součinitel kritického zatížení pro návrhovou kombinaci je
3,22.

Obr. 8

5

ZÁV R

5

POD KOVÁNÍ

Tvar vybočení vzp ry

Progresivní prostorové konstrukce lávek podep ených kabelem lze navrhovat, ovšem je
zapot ebí v novat zvýšenou pozornost n kolika aspekt m návrhu. Obecn lze íci, že
zkoumané konstrukce fungují pro relativn malé p dorysné k ivosti s úhlovou délkou
oblouku okolo 40°. Z hlediska prostorového uspo ádání se ukazuje jako výhodné použití
svislých vzp r. Problémem nadále z stává značné kroucení konstrukce vyvolané radiálními
silami kabelu. Z tohoto d vodu je nutné volit pr ezy mostovky tuhé v kroucení, p ípadn
tento efekt potlačit p ídavnými kabely umíst nými excentricky vzhledem ke st edu smyku.
Pro uložení konstrukce lze volit integrovaný systém s dvojicí pilot, který zajistí p enos
p edpínací síly z kabelu do mostovky a tím vnesení tlakové rezervy do nosné konstrukce.
Pr ezy vzp r lze volit otev ené, nap íklad I-profily prom nné výšky, je však pot eba
d sledn analyzovat jejich stabilitní chování se zam ením na ztrátu stability klopením.

Článek vznikl za podpory projektu FAST-S-17-4580 – Prostorov zak ivené mostní
konstrukce podporované kabely, a byl vytvo en v rámci ešení projektu č. LO1408 „AdMaS
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STANOVENÍ PR HYB VLÁKNOBETONOVÝCH DESEK
S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ Z OCELOVÝCH DRÁTK
S VYUŽITÍM NELINEÁRNÍ ANALÝZY
Lukáš Dlouhý1– Ond ej Kika2– Tomáš Pail3 - Pavol Valach4
ABSTRAKT
Stanovení skutečné hodnoty pr hybu u betonových desek s ocelovými vlákny bývá často
rozhodující faktor p i návrhu t chto konstrukcí. P ísp vek popisuje metodiku výpočtu
pr hyb drátkobetonových desek a také v kombinaci s konvenční výztuží v programu SCIA
Engineer. Prost ednictvím numerické studie je srovnáno n kolik výpočetních postup a
výsledky jsou porovnány se dv ma experimenty za účelem ov ení výstižnosti a použitelnosti
t chto metod v praxi.

ÚVOD

1

Rozvoj nových materiál p ináší sebou v tší nároky na jejich návrh. To platí i v p ípad
betonových desek vyztužených ocelovými drátky. P idáním rozptýlené výztuže ve form
ocelových drátk do betonové sm si (samostatn či jako dopln k ke konvenční výztuži) lze
dosáhnout výrazného tahového zpevn ní a vyšší houževnatosti výsledného materiálu.
Určení skutečných hodnot pr hyb u takovýchto konstrukcí je často rozhodujícím faktorem
p i návrhu. Pro získání t chto hodnot je velmi d ležité definovat pro tento druh materiálu
dostatečn výstižné výpočetní postupy a materiálové modely, které by byly dále použitelné
v praxi v rámci b žných výpočetních program na bázi metody konečných prvk .
Prvním kompletním ešením na trhu lze zmínit výsledek spolupráce mezi p edním sv tovým
výrobcem ocelových drátk , firmou Bekaert, a společností SCIA, která je dodavatelem
softwaru SCIA Engineer. P inášené ešení pro návrh drátkobetonových stropních konstrukcí
v sob integruje (i) materiálovou knihovnu pro volbu jednoho z p eddefinovaných typ
ocelových vláken a (ii) výpočetní aparát pro návrh a posouzení t chto konstrukcí podle
mezního stavu únosnosti a použitelnosti.

MOŽNOSTI NELINEÁRNÍ ANALÝZY VE SCIA ENGINEER

2

Specifickou oblastí, která je dále p edm tem tohoto p ísp vku, jsou možnosti nelineární
analýzy drátkobetonových konstrukcí s/bez konvenční výztuží po vzniku a ší ení trhlin
v cementové matrici. Cílem t chto výpočt je v rn simulovat skutečné p etvárné chování,
které je v tomto p ípad siln nelineární a je dáno mnoha vlivy a stanovit dovolené mezní
hodnoty pr hyb . Pro uvedený typ výpočtu lze využít v posuzovaném programu
následujících metod.

2.1

Fyzikáln -nelineární modely

Fyzikáln nelineární analýza representuje velmi silný nástroj pro analýzu jakékoliv
konstrukce nejen z drátkobetonu, ale i z jiných materiál . Tento typ výpočtu umožnuje
zohlednit p erozd lení nap tí v konstrukci a tím dosažení vyšší únosnosti až do kolapsu
1
2
3
4

Ing. Lukáš Dlouhý, Ph.D., SCIA CZ s.r.o., Slavíčkova 827/1A, 638 00 Brno, l.dlouhy@scia.net
Ing. Ond ej Kika, Ph.D., SCIA CZ s.r.o., Slavíčkova 827/1A, 638 00 Brno, o.kika@scia.net
Ing. Tomáš Pail, SCIA CZ s.r.o., Slavíčkova 827/1A, 638 00 Brno, t.pail@scia.net
Ing. Pavol Valach, PhD., SCIA SK s.r.o., Murgašova 12ř8/16, 010 01 Žilina, p.valach@scia.net
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konstrukce. Vlastní výpočet je založen na rozdílných hodnotách nap tí a p etvo ení
vycházející z p eddefinovaných materiálových pracovních diagram . V současné dob
neexistuje část v Eurokódu 2[1] týkající se drátkobetonu. K dispozici jsou pouze doporučení
jako RILEM, Model code 2010 a p edevším n mecký pr vodce DAfStb[2], který byl použit
pro numerickou analýzu v tomto článku.

Elasto-plastický model Drucker-Prager / Mohr-Coulomb
Prvním typem fyzikální nelinearity je zavedení tzv. elastoplastické chování betonu do
modelu. To znamená, že se materiál nechová lineárn pružn podle Hookova zákona, ale
jeho chování je definováno n kterým z pokročilejších typ pracovního diagramu
s plastickou v tví, jako je bilineární či parabolicko-rektangulární diagram s nebo bez
zpevn ní. Pro analýzu betonových konstrukcí je vhodné použít modely plasticity typu
Drucker-Prager, p ípadn Mohr-Coulomb, které se vyznačují rozdílnou hodnotou meze
kluzu v jednoosém tahu a tlaku, což je typické práv pro kvazik ehké materiály. Obecn je
však toto ešení omezeno pouze na plošné prvky s tím, že do výpočtu není také zohledn na
skutečná výztuž pomocí sítí. Tu je nutno v p ípad pot eby modelovat nep ímo skrze 1D
prvky umíst né v pozici reálné výztuže, p ičemž materiálový model pro ocelovou výztuž
zde lze uvažovat pouze jako lineárn -pružný.

Modifikovaný Mazars v model poškození [3]

A5

Pln fyzikáln -nelineární výpočet v rámci metody konečných prvk lze realizovat
v programu SCIA Engineer p edevším prost ednictvím 2D materiálové nelinearity za
použití modifikovaného Mazarsova modelu poškození. Tento p vodn izotropní model
poškození je modifikován do anizotropního tvaru, aby lépe zohled oval r zné chování
betonu v tahu a tlaku. Pro pot eby výpočt zohled ujících také výztuž je dále kombinován
s tzv. vrstvičkovým modelem desky. To znamená, že jak beton, tak modelovaná výztuž
vstupují do výpočtu automaticky v podob ekvivalentních vrstev p íslušného materiálu,
které odpovídají reálné pozici a objemu materiálu v desce. U obou typ materiálu se
p edpokládá užití nelineárních pracovních diagram p edepsaných programem pro vybrané
t ídy betonu a oceli, p ípadn lze zadat i uživatelské pracovní diagramy.

3

SROVNÁVACÍ STUDIE

Za účelem porovnání výše uvedených metod pro nelineární analýzu železobetonových
a drátkobetonových desek byly provedeny srovnávací numerické studie. Za referenční úlohu
byl pro tuto studii [4] vybrán experiment realizovaný na Chalmers University of Technology
[5,6], který se zabýval vlivem rozptýlené výztuže ve form ocelových drátk na p etvárné
chování a distribuci trhlin v betonových deskách,. Druhým ov ovacím p íkladem byl
experiment uskutečn ný firmou Bekaert na univerzit v Shanghaji [7].

2.2

Kloubov podep ená osmiúhelníková deska ĚChalmers univerzita)

V rámci tohoto experimentu byla vyšet ována sada kloubov podep ených obousm rn
pnutých desek ve tvaru pravidelného osmiúhelníku (viz obr. 1), které byly zat žovány
bodov ízeným posunem uprost ed rozp tí. Jednotlivé desky se mezi sebou lišily typem
použité výztuže v následujících dvou konfiguracích: a) drátkobeton s typem rozptýlené
výztuže DRAMIX-5D65/60BG (0,45%, 35 kg/m3); b) drátkobeton p edchozích parametr s
konvenční nesymetrickou výztuží (Ø6 á ř8 mm, krytí 20 mm + Ø6 á 1ř6 mm, krytí 26 mm);
Pro zmín né konfigurace byly laboratorn určeny materiálové charakteristiky ze vzork
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odebraných b hem experimentu (jejich souhrn je uveden v tab. 1). Residuální tahové
pevnosti drátkobetonu byly p evzaty p ímo od výrobcem drátk , firmy Bekaert.
Tab. 1: Materiálové charakteristiky pro jednotlivé varianty vyztužení
Materiálové charakteristiky:
Drátkobeton Drátkobeton s výztuží
Pevnost v tlaku, fck [MPa]
45,52
45,52
Pevnost v tahu, fctk,0.05 [MPa]
3,0
3,0
Residuální tahová pevnost fctR,L1 [MPa]
1,51
1,51
Residuální tahová pevnost fctR,L2 [MPa]
1,98
1,98
Modul pružnosti betonu, Ec [GPa]
32,0
32,0
Tlouš ka desky, h [mm]
79,14
82,37
Mez pevnosti výztuže, fy [MPa]
560
Mez kluzu výztuže, fu [MPa]
672

A5
Obr. 1: Geometrie desky a zp sob podep ení

2.2.1 Numerické modely
Ob popisované konfigurace betonové desky s výztuží byly namodelovány dle parametr
daných experimentem pomocí plošného deskost nového prvku pokrytého konečn prvkovou sítí o pr m rné velikosti prvku 50 mm (obr. 2).
Pro model s konvenční výztuží byla tato výztuž modelována p i dolním povrchu desky
s krytím a v množství odpovídající experimentu. Zatížení bylo aplikováno uprost ed rozp tí
jako deformační s odezvou v podob síly stanovené z reakcí v podporách (pro L-d diagramy
se sestupnou v tví). Pro beton byl uvažován parabolický pracovní diagram v tlaku,
v p ípad drátkobetonu pak parabolický diagram s taženou částí a poklesem na mezí kluzu
(obr. 3).

Obr. 2: Použité pracovní diagramy pro drátkobeton a) v tahu b) v tlaku
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2.2.2

Výsledky

Z experimentálních dat lze vysledovat očekávaný pr b h závislosti pr hybu na zatížení tzv.
L-d diagram) u všech t í typ desek, viz obr. 4. V počátku zat žování je patrné lineárn pružné chování až do úrovn zatížení 25-30 kN, kdy dochází k iniciaci prvních trhlin a
aktivizaci výztuže v tažené části betonu. Pro desky s konvenční výztuží dochází
k postupnému tahovému zpevn ní prvku, p ičemž je patrný pozitivní vliv rozptýlené
výztuže na zvýšenou duktilitu a celkovou únosnost prvku oproti klasickému železobetonu.
V p ípad samotného drátkobetonu nedochází k tahovému zpevn ní daného konvenční
výztuží, to znamená, že zatížení na mezi vzniku trhlin odpovídá zárove zatížení limitnímu.
P ínos rozptýlené výztuže však lze spat it v reziduální únosnosti projevující se rostoucí
deformací dané redistribucí zatížení do neporušených oblastí prvku. To má za následek
absenci k ehkého lomu prvku, který je typický pro kvazi-k ehké materiály.
Porovnání experimentálních dat s výsledky numerických simulací prezentovaných na obr. 3
ukazuje na velmi dobrou shodu p i použití fyzikáln -nelineárního výpočtu pomocí
modifikovaného Mazarsova modelu poškození. Aplikace tohoto modelu je vhodná pro ob
uvažované konfigurace vyztužení bez omezení.

A5

Obr. 3: L-d diagram pro a) drátkobeton: b) pro drátkobeton s výztuží

2.3

Základová deska na pilotách (Tongji univerzita)

Vláknobeton s rozptýlenými ocelovými drátky je velmi často využíván pro základové desky
podep ené na pilotách. Také u t chto konstrukcí je velmi podstatné jejich chování z hlediska
pr hyb . V této studii byly ov ovány hodnoty mezního zatížení konstrukce a deformace
práv na drátkobetonové desce podep ené pilotami. Vlastní experiment byl proveden na
Tongji univerzit v Šanghaji (Čína) a kontrolní p epočet proveden firmou Bekaert ve
spolupráci s firmou SCIA [7].
Tab. 2: Materiálové charakteristiky pro jednotlivé varianty vyztužení
Drátkobeton Drátkobeton
Materiálové charakteristiky:
30kg/m3
35kg/m3
Pevnost v tlaku, fck [MPa]
40,0
40,0
Pevnost v tahu, fctk,0.05 [MPa]
2,8
2,8
Residuální tahová pevnost fctR,L1 [MPa]
1,57
1,73
Residuální tahová pevnost fctR,L2 [MPa]
1,67
1,74
Modul pružnosti betonu, Ec [GPa]
34,9
34,9
Zat žovací zkouška byla provedena na betonových deskách C40/50 o rozm rech 4,3x4,3m,
tlouš ky 187,5mm podep ené bodovými čtvercovými podporami representují piloty.

216

Desky se mezi sebou lišily množstvím ocelových drátk DRAMIX 5D – 30kg/m3 a
35kg/m3. Zatížení bylo vnášeno postupn ve st edu desky lisem sm rem nahoru.
Laboratorními zkouškami na 6 vzorcích byly dle EN 14651stanoveny materiálové
parametry drátkobetonu, p edevším jejich residuální tahové pevnosti L1, L2, které jsou
patrné z tab. 2. Tvar pracovního diagramu je obdobný jako na obr. 2.

Obr. 4: Fotografie a schéma experimentu
Ob desky byl modelovány op t plošnými prvky s velikosti sít 5cm. S využitím symetrie
bylo možné modelovat pouze ¼ konstrukce (2,15x2,15m). Z d vodu výstižn jšího chování
po dosažení mezní únosnosti bylo zatížení vnášeno pomocí deformací v míst fiktivní
podpory, ze které se následn odečítaly hodnoty reakcí.
Pro numerickou analýzu byl op t použit již zmín ny Mazars v model poškození, který
ukázal velmi dobrou shodu s experimentem viditelné na obr. pro odlišné dávkování drátk .
Mezní únosnost konstrukce byla dosažena p i zatížení 262,5kN (30kg/m3) a 287,3kN
(35kg/m3) kdy mezní tahové p etvo ení drátkobetonu dosahuje limitní hodnoty 25‰.
Porovnání zat žovacích k ivek je patrné z obr 5.

Obr. 5:L-d diagramy pro ob varianty množství vláken (30 a 35kg/m3)
Typická tahová špička v pracovním diagramu drátkobetonu funguje velice dob e jako
lokalizátor trhliny. Toto chování je velmi z ejmé z obr.6. Bílé oblasti znázor ují nap tí
blízké vzniku trhliny a tyto místa se rozši ují p i vzr stajícím zatížení sm rem od st edu
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desky ke kraj m. Stále se rozši ující st ední část representuje místa p ekročení tahové
pevnosti, vzniku trhliny a využití residuální pevnosti drátkobetonu.

Obr. 6: Pr b h hlavních nap tí v horních vláknech pro 30kg/m3 pro úrove zatížení 1mm;
12mm a 26mm
Tab. 2: Porovnání mezní únosností a deformací
Dramix
Mezní únosnost [kN]
Deformace odpovídající
5D65/60BG
mezní únosnosti[mm]
30kg/m3
35kg/m3
30kg/m3
35kg/m3
Experiment
302,7
330,8
28,9
29,1
SCIA Engineer
262,5
287,3
27,2
28,5
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4

ZÁV R

Na základ porovnání experimentáln získaných L-d diagram s výsledky numerických
simulací provedených v rámci programu SCIA Engineer pro drátkobetonové desky bez či
s konvenční výztuží se poda ilo prokázat vhodnost nasazení fyzikáln -nelineárního výpočtu
pro analýzu chování t chto druh konstrukcí, a p edevším pro určení jejich skutečných
pr hyb . Jako nejp esn jší metoda se jeví modifikovaný Mazars v model poškození, který
je možné zavést do modelu prost ednictvím 2D fyzikální nelinearity.
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APLIKÁCIA RÔZNYCH TYPOV ŠMYKOVEJ VÝSTUŽE PRI
NÁVRHU BEZPRIEVAKOVÝCH STROPNÝCH DOSIEK
Jakub Mečár1– Štefan Gavura 2– Petra Buj áková3– Vladimír Sobek4
ABSTRAKT

V súčasnosti existuje nieko ko typov šmykovej výstuže, ktoré umož ujú zvýši únosnos
dosky proti porušeniu pretlačením. Strmene, či šmykové t ne s obojstranne rozkovanou
hlavou sú štandardným prostriedkom pre vystužovanie železobetónových dosiek. V prípade
dosiek vystavených extrémne ve kému za aženiu bol vyvinutý nový systém vystužovania
spoločnos ou Peikko. V príspevku sú prezentované výsledky analýzy rôznych typov šmykovej
výstuže proti pretlačeniu a ich praktické využitie.

1

ÚVOD

Bezprievlakové stropné dosky sú v súčasnosti vyh adávaným systémom pri realizácii
administratívnych, priemyselných a bytových budov. Optimálne navrhnutá hrúbka
železobetónovej dosky umož uje eliminova spotrebu betónu a tým efektívne zníži
hmotnos celej budovy. Pri stanovení minimálnej hrúbky dosky rozhoduje porušenie dosky
proti pretlačeniu v mieste uloženia na st p.
Šmykové t ne s rozkovanou hlavou sú v súčasnosti jedným z bežných systémov na zvýšenie
maximálnej odolnosti dosky proti porušeniu pretlačením, Obr.1. Používanie týchto t ov
ako šmykovej výstuže nebolo upravené normou EN 1řř2-1-1. Z tohto dôvodu metodika pre
navrhovanie týchto výstuží na európskom trhu bola implementovaná v Európskom
technickom osvedčení (ETA). Šmykové t ne Peikko PSB (dvojhlavové oce ové t ne
spojené montážnou lištou) boli posúdené na základe rozsiahleho experimentálneho výskumu
realizovaného spoločnos ou Peikko Group v spolupráci s EPFL Lausanne, výsledky sú
zhrnuté v dostupnej literatúre [3], [4]. Tento výskum preukázal tiež vyššiu odolnos dosky
v porovnaní s bežnými spôsobmi vystužovania (napr. strmienky). Výstuž PSB sa používa
pre monolitické dosky alebo v prefabrikovaných prvkoch.

Obr. 1 T ne Peikko PSB

1

2

3

4

Obr. 2 Doska vystužená t mi PSB

Ing., Peikko Slovakia s.r.o, Krá ová nad Váhom 660, ř25 ř1 Krá ová nad Váhom, tel.: 0911 250 094, e-mail:
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Ing., Peikko Slovakia s.r.o, Krá ová nad Váhom 660, ř25 ř1 Krá ová nad Váhom, e-mail:
stefan.gavura@peikko.com
Ing., PhD., SvF Žilina, Katedra stavebných konštrukcií a mostov, 010 26 Žilina, tel.: (041)513-5699, e-mail:
petra.bujnakova@fstav.uniza.sk
Ing., SvF Žilina, Katedra stavebných konštrukcií a mostov, 010 26 Žilina, e-mail: sobek1@stud.uniza.sk
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2

NOVÝ SYSTÉM VYSTUŽENIA PROTI PRETLAČENIU

V prípade dosiek vystavených extrémne ve kému za aženiu, kedy odolnos dosky voči
porušeniu pretlačením štandardnými šmykovými t mi nie je postačujúca vyvinula
spoločnos Peikko Group nový systém PSB PLUS, Obr.3. Systém je vytvorený
kombináciou zvislých PSB t ov a vodorovných PSH t ov. Vodorovné t ne sú umiestnené
v tvare kríža nad st pom vo vzdialenosti min. 2d od líca st pa (d je efektívna hrúbka dosky),
rovnobežne so spodnou ohybovou výstužou.

Obr. 3 Systém PSB PLUS

A5
2.1

Návrh výstuže

Komplexný experimentálny program realizovaný spoločnos ou Peikko a EPFL Lausanne
viedol k vypracovaniu ucelenej metodiky pre navrhovanie dosiek vystužených systémom
PSB PLUS. Maximálna odolnos dosky vystuženej systémom PSB PLUS je stanovená ako:

VRd ,max, PLUS  VRd ,max, ETA 

V

Rd , PLUS

(1)

2

kde VRd,max,ETA je maximálna odolnos dosky s použitím zvislých PSB t ov so
zoh adnením vplyvu štíhlosti dosky a VRd,PLUS je súčet šmykovej odolnosti dosky
v závislosti od priemeru aktívnych vodorovných t ov PSH pod a Tab.1.
Tab. 1 Zvislá odolnos vodorovných prútov
Návrhová hodnota šmykovej
Priemer t a PSH
Krytie t a PSH
odolnosti pre jeden t PSH
ØPSH [mm]
cd [mm]
VRd,PLUS [kN]
25
46.5
24,5
32
50
40
40
54
56,8
Konštrukčné zásady pre usporiadanie výstuže sú uvedené na Obr. 4.
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Obr. 4 Konštrukčné zásady usporiadania PSB PLUS

3

PARAMETRICKÁ ŠTÚDIA

Praktické výhody, ktoré ponúka nový systém PSB PLUS boli preukázané parametrickou
štúdiou [6] aplikovanou na konštrukcii administratívnej budovy, Obr.5. Budova je riešená
ako monolitický železobetónový skelet s návrhom alternatívnych spôsobov vystuženia
stropných dosiek proti porušeniu pretlačením. Šmyková výstuž bola uvažovaná v podobe:
–
Strmienkov
–
PSB t ov
–
Systém PSB PLUS
Cie om štúdie bolo stanovi minimálnu hrúbku dosky s oh adom na použitý typ vystuženia
proti porušeniu pretlačením so zoh adnením limitných priehybov v doske (L/250).
Monolitický skelet bol navrhnutý z betónu triedy C 30/37 s osovou vzdialenos ou st pov
v obidvoch smeroch ř,6 m. Rozmery a tvar st pov boli uvažované na každom podlaží
s rovnakou šírkou 500 mm. Pre eliminovanie množstva kombinácií ostatné parametre ako
rozpon st pov, trieda betónu, rozmery st pov neboli menené.

Obr. 5 Výpočtový model konštrukcie
Maximálna odolnos dosky proti porušeniu pretlačením bola stanovená ako:

VRd ,max  kmax VRd ,c
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kde kmax je faktor závislý od typu šmykovej výstuže a VRd,c je šmyková odolnos dosky
bez šmykovej výstuže. Hodnota kmax= 1,5 bola použitá pre vystuženie dosky strme mi
pod a EN 1řř2-1-1 [1]. Hodnota kmax= 1,ř6 bola použitá pre PSB t ne pod a dokumentu
ETA 13-0151[2].
Výsledky parametrickej štúdie ukazujú, že s použitím nového systému vystuženia PSB Plus
je pre modelovú situáciu možné zvýši odolnos dosky až na 2,2V Rd,c. Súčasne je možné
zníži hrúbku dosky v porovnaní s ostatnými výstužnými technikami (strmene, PSB t ne),
Obr.6, čo v konečnom dôsledku vedie k úspore kubatúry betónu. Toto riešenie tiež
poskytuje vyššiu odolnos ako pri situácii, kedy je doska vystužená len PSB t mi.

A5

Obr. 6 Hrúbka dosky vs šmyková odolnos dosky

4

ZÁVERY

V príspevku je uvedený nový systém vystužovania pre bezprievlakové stropné dosky proti
porušeniu pretlačením PSB PLUS. V aka rozsiahlemu výskumu spoločnosti Peikko Group
a technickým inštitútom EPFL Lausanne bolo možné vyvinú metodiku výpočtu pre
navrhovanie dosiek vystužených novým systémom PSB PLUS. Následne v spolupráci so
Stavebnou fakultou Žilina boli parametrickou štúdiou overené výhody nového systému
vystuženia. Výstuž PSB PLUS je vhodná pre lokálne podopreté dosky vystavené
extrémnemu za aženiu a pre prípad, kedy je potrebné eliminova hrúbku dosky.
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NELINEÁRNA ANALÝZA LOKÁLNE PODOPRETEJ DOSKY SO
ŠMYKOVOU VÝSTUŽOU
Lucia Majtánová1– Jaroslav Halvonik2
ABSTRAKT
Bezprievlakové stropné dosky patria v súčasnosti k jedným z najpoužívanejších systémov
v stavebníctve. K najnebezpečnejším poruchám týchto dosiek patrí práve pretlačenie
v blízkosti podpery. Najlepším spôsobom ako overi spo ahlivos modelov na posúdenie
pretlačenia je realizácia experimentálneho programu a takto získané odolnosti porovna
s odolnos ami vypočítanými pod a jednotlivých modelov. Na stanovenie spo ahlivosti
jednotlivých modelov je potrebná rozsiahla databáza výsledkov. Z ekonomického h adiska
nie je možné vykona takýto rozsiahly experimentálny program a práve nelineárna analýza
v programoch umož uje nahradi experimentálne skúšanie za teoretické. Príspevok je
venovaný nelineárnej analýze pretlačenia lokálne podopretých dosiek, kde kalibrácia
numerických modelov bola urobená pomocou výsledkov experimentálneho programu
vykonaného na výsekoch bezprievlakových dosiek, realizovaného v Centrálnych
laboratóriách Stavebnej fakulty v Bratislave. Hlavnou úlohou bolo nájs vhodný nelineárny
model pre konštrukčné materiály, betón a betonársku výstuž, urči vhodné okrajové
podmienky, správne aplikova za aženie a zvoli vhodný postup modelovania. Správne
nakalibrované numerické modely môžu slúži na vykonanie parametrických štúdií lokálne
podopretých dosiek.

1

ÚVOD

Bezprievlakové stropné dosky patria v súčasnosti k jedným z najpoužívanejších typov
konštrukcií. Spolu s mnohými výhodami, ako napríklad rovný podh ad, použitie
jednoduchého systémového debnenia a možnosti jednoduchšieho vedenia inštalácia, má
tento konštrukčný systém určité nevýhody. Z konštrukčného h adiska je najnebezpečnejšia
koncentrácia šmykových síl v blízkosti podpier, čo môže spôsobi pretlačenie stropnej
dosky. Tento typ porušenia je zvyčajne spojený s malými deformáciami a šírkami trhlín
pred porušením. Môžeme teda poveda , že toto porušenie o sebe dopredu nedáva vedie
a preto ho považujeme za krehké porušenie. Šmykovú odolnos v pretlačení môžeme zvýši
použitím niektorého typu šmykovej výstuže proti pretlačeniu, napríklad t ne, rebríčky,
strmene a pod. Použitím šmykovej výstuže zvyšujeme odolnos proti pretlačeniu
s porovnaním bezprievlakových dosiek bez šmykovej výstuže proti pretlačeniu a zlyhanie
má duktílnejší charakter.

2

EXPERIMENTÁLNY PROGRAM

Dve vzorky výseku lokálne podopretých dosiek so šmykovou výstužou (S1-1 a S2-1)
s rozmermi 2,5 x 2,5 x 0,25 m boli odskúšané v laboratóriu Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave. Dosky boli vystužené ohybovou výstužou Ø20/100 mm a boli podopreté
kruhovým st pom priemeru 180 mm. Ako šmyková výstuž proti pretlačeniu boli zvolené

1

2
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šmykové t ne Peikko PSB s priemerom 10 mm z ocele B500 B. Vzorky boli betónované
v rôznom čase z tohto dôvodu sú aj pevnosti týchto vzoriek rozdielne.
Počas experimentu boli dosky kotvené do podlahy laboratória 8 závitovými tyčami a boli
za ažované zospodu hydraulickým lisom. Vzorky boli za ažované symetricky a sila počas
skúšania bola meraná silomerom s kapacitou 2000 kN. Na obr. 1 sú znázornené rozmery
experimentálnych vzoriek a uloženie vzorky počas experimentu v laboratóriu.
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Obr. 1 V avo: rozmery experimentálnych vzoriek. Vpravo: uloženie vzorky v laboratóriu
počas skúšania.

3

NUMERICKÝ MODEL LOKÁLNE PODOPRETEJ DOSKY

Na Obr. 2 je znázornený numerický model v softvéri FEM SOFiSTiK. Model reprezentuje
skutočný experimentálny program pod a kapitoly 2. Doska bola modelovaná pomocou
BRIC elementov ( 3D elementy), pričom každý element bol definovaný ôsmimi uzlami. Vo
výpočtovom modeli sme sa zamerali na fyzikálne nelinearity. Betónová čas skúšaných
vzoriek je modelovaná s použitím priestorových (3D) konečných prvkov, betonárska výstuž
pomocou líniových prvkov, rovnako aj šmyková výstuž v tvare t ov. Výstuž bola
modelovaná so zoh adnením skutočných priemerov výstuže použitých v experimentálnych
vzorkách. Vzorka bola modelová so zoh adnením reálneho podopretia st pikom. St pik bol
modelovaný podobne ako bola modelovaná samotná doska, mal priemer 180 mm a v st piku
bolo zoh adnené vystuženie betonárskou výstužou (strmene a pozd žna výstuž).
Pre nelineárnu analýzu bola vybraná vzorka S2-1, nako ko v tejto experimentálnej doske
bola šmyková výstuž proti pretlačeniu uložená symetricky. Práve symetria je pri danom type
modelovania a následnej tvorby siete konečných prvkov dôležitá.
Materiálové charakteristiky použité pre numerickú analýzu sú uvedené v Tab. 1, kde: fcm je
stredná hodnota pevnosti betónu v tlaku, Ecm je modul pružnosti betónu, fms je stredná
hodnota medze klzu, nst je počet t ov v jednom prstenci okolo st pa, VR,test je sila pri ktorej
nastalo porušenie vzorky a w je maximálna deformácia. Všetky materiálové vlastnosti boli
skúšané v laboratóriu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
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Obr. 2 Model v programe SOFiSTiK. V avo: model betonárskej a šmykovej výstuže.
Vpravo: model betónovej časti.
Tab. 1 Materiálové charakteristiky
fcm MPa
38,2
28,1

Doska
S1-1
S2-1

fym MPa
577
538

T ne
Áno
Áno

Ecm GPa
32,52
35,63

VR,test kN
1520
1250

nst
15
16

w mm
25,05
22,90

Referenčné za aženie pre FEM analýzu bolo 1500 kN, čo predstavuje silu vyššiu ako
dosiahnutá odolnos vzorky S2-1. Za aženie bolo aplikované na st pik a bolo zadané plošne
(58 947 kN/m2). Na výpočet bol zvolený dynamický výpočet s časovými krokmi bez
dynamického tlmenia. Každý alší časový krok nadväzoval na ten predošlý, prírastok sily
za ažoval už poškodenú konštrukciu z predošlého za ažovacieho kroku.
Na Obr. 3 je znázornený graf závislosti šmyková sila – deformácia a predstavuje porovnanie
výsledkov získaných z numerického modelu s výsledkami z experimentu. Červená čiara
(symbol
) predstavuje reálny priebeh deformácie meranej počas experimentu
v jednotlivých za ažovacích krokoch. Odolnos v pretlačení vzorky S2-1 bola 1250 kN
s deformáciou 22,ř mm. Modrá čiara (symbol ) predstavuje nakalibrovaný numerický
model s reálnymi okrajovými podmienkami kde bolo modelované aj podopretie st pikom.
Šedá čiara (symbol ) reprezentuje zjednodušený numerický model, kde miesto reálnej
podpery (st pika) bola modelovaná oce ová plat a, na ktorú bolo následne aplikované
za aženie.
Doska S2-1 so šmykovou výstužou

1400

13.593 mm; 1312.5 kN
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Obr. 3 Porovnanie deformácií v strede dosky
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4

ZÁVERY

V tejto práci boli popísané niektoré z problémov týkajúcich sa lokálne podopretých dosiek.
Po sérii experimentov bol kalibrovaný numerický model, ktorý vychádzal z reálnych
experimentov. Hlavným cie om analýzy nakalibrova model tak, aby sa model porušil pri
porovnate nej sile a deformácií a zárove mal porovnate ný priebeh. V numerickej analýze
boli použité dve metódy modelovania podpier pričom výsledok preukázal dôležitos
modelovania reálneho podopretia a teda reálnych okrajových podmienok. Rozdiel medzi
odolnos v pretlačení získanou z numerického modelu a experimentom bol 7,9% a rozdiel
v deformácii bol 2,5%. Vyšší rozdiel v odolnosti bol pravdepodobne zapríčinený možným
vnesením excentiricty počas za ažovania v laboratóriu. Pri zmene podopretia a nahradením
st pika oce ovou plat ou, bo rozdiel v odolnosti 5% avšak rozdiel deformácie sa zvýšil na
40%. Získané výsledky naznačujú aký vplyv majú okrajové podmienky a aplikácia
za aženia v nelineárnych modeloch.
V nasledujúcich krokoch plánujeme porovnanie napätí v betóne a v betonárskej výstuži
a následne prípravu parametrickej štúdie, kde by sa menili niektoré vstupné parametre.
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VYUŽITÍ CDE V KONTEXTU SMÍŠENÉ REALITY
Martin Ma ašovský1
ABSTRAKT
P edm tem článku je p iblížení využití Common Data Enviroment (dále jen CDE), jako
společného koordinačního prost edí k zefektivn ní stavebních proces . Zatímco virtuální či
rozší ená realita neumož uje p enést digitální modely staveb do reality, ta smíšená
promítnutí digitálního modelu do reality umož uje. Novou technologii využívají již i n které
české a slovenské stavební společnosti, a to v celé fázi procesu výstavby. Historicky tvo íme
3D modely staveb, nov i BIM modely, ale veškeré informace model konzumujeme jen
pomocí 2D monitor počítač , tabletu či mobilních telefon . Technologie brýlí Microsoft
HoloLens dokáže takto p ipravený 3D model se všemi informacemi umístit do reálného
sv ta. Toho se využívá primárn pro lepší p edstavivost jednotlivých projekt , zefektivn ní
samotné výstavby a výroby a kontrolní mechanismy – soulad vs. nesoulad mezi digitálním
modelem a skutečným stavem (stavba). V 3D brýlích lze prost ednictvím aplikace Trimble
Connect a unikátního formátu IFC zobrazit jakýkoliv 3D BIM model vytvo ený v jakémkoli
softwaru. Umožn ny jsou i základní funkce jako zobrazení informace o jednotlivých
elementech modelu, m ení, upravení velikosti modelu apod. Smíšená realita tak p ináší
zásadní inovaci do celého stavebnictví.

1

ÚVOD A HISTORIE ROZŠÍ ENÉ REALITY

Rozší ená, virtuální nebo smíšená realita na podtextu CDE? Jisté je, že každá je úpln jiná a
jsou mezi nimi velké rozdíly i možnosti využití. Bez jakéhokoli zamyšlení je ale jasné, že
nejdelší historii bude mít realita rozší ená. První zmínky o využití tohoto druhu virtuální
reality totiž šahají až na p elom 14. a 15. století, kdy se italský architekt Filippo
Brunelleschi, který je považován za pr kopníka nového, renesančního architektonického
stylu, roku 1401 zúčastnil sout že na vytvo ení severních dve í Baptisteria San Giovanni ve
Florenci. Filippo vzal tehdy výkres s designem baptisteria a ud lal do n j otvor. Vzal
zrcadlo a vydal se na nám stí, kde se stavba nacházela. Tam se postavil zády ke stavb , v
jedné ruce držel výkres a v druhé samotné zrcadlo. Skrz otvor vid l „rozší enou“ realitu
navrženého baptisteria a zárove realitu samotného okolí. Dokázal si tak lépe p edstavit, jak
bude samotný návrh vypadat p ímo na míst a zda do celého konceptu okolí zapadá.

Obr. 1 Aplikace rozší ené reality na
baptisterium San Giovanni v 14. století

1

Obr. 2 Filippo Brunelleschi a
první zmínka o rozší ení realit

Ing. et Ing. Martin Ma ašovský, MBA, Construsoft, Sadová 2, 750 02, P erov, tel.: +420777889009, e-mail:
martin.matasovsky@construsoft.cz
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2

BIM

Kolem metodiky a implementace Building Information Management (dále jen BIM) se
objevuje celá ada informací. BIM je v dnešní dob trendy. Základním principem by však
m la být skutečnost, že pokud by m l být projekt zpracováván dle metodiky BIM, m ly by
být spln ny 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 prost edí – CDE

3

A5

CDE

Na trhu se objevuje celá ada programových platforem, které nabízí společné kolaborační
prost edí umož ující vým nu dat a informací o projektu. Moderní BIM nástroje jako
nap íklad Trimble Connect navíc krom podpory dokonalé vým ny dat a informací o
projektu, umož ují hlídat a ídit kolize, obsahují nástroje na m ení a další užitečné funkce.
Nástroj dokáže pracovat s celou adou formát . Zobrazuje pln ní jednotlivých úkol , role
jednotlivých člen týmu a umož uje práci offline. Velkou výhodou je možnost sehrát
neomezený počet referenčních model /podklad do jednoho koordinačního pohledu.
Novinkou mezi moderními technologiemi, které se na trhu v poslední dob objevují, je
možnost využít samotné CDE prost edí k zobrazení dat/model v brýlích podporujících
smíšenou realitu. Tedy technologicky nejvyšší stupe reality, který je momentáln na trhu
dostupný.

4

VIRTUÁLNÍ, ROZŠÍ ENÁ A SMÍŠENÁ REALITA

Trh pracuje se t emi r znými druhy realit. Každá se používá trošku pro n co jiného. Lze ale
íci, že nejvyšší úrove všestrannosti prokazuje realita smíšená.
Virtuální realita (VR) (nebo virtuální prost edí) je technologie umož ující uživateli
interagovat se se simulovaným prost edím. Technologie virtuální reality vytvá ejí iluzi
skutečného sv ta (nap . p i výcviku boje, pilotování, léka ství), nebo fiktivního sv ta
počítačových her. Jde o vytvá ení vizuálního, sluchového, hmatového či jiného zážitku
budícího subjektivní dojem skutečnosti pomocí zobrazovacího za ízení počítače, speciální
audiovizuální helmy, brýlí atd., pop . oblečení snímajícího pohyb a stimulujícího hmat nebo
jiné vjemy vyvolávající techniky.
Rozší ená realita (zkratkou AR) (angl. augmented reality) je označení používané
pro reálný obraz sv ta dopln ný počítačem vytvo enými objekty. Jinak ečeno jde o
zobrazení reality (nap . budovy nasnímané fotoaparátem v mobilním telefonu) a následné
p idání digitálních prvk (t eba informací o daném objektu).
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Obr. 3 Rozdíly mezi virtuální, rozší enou a smíšenou realitou
A už virtuální nebo rozší ená realita, ob mají jedno společné. P ežily všechny t i globální
technologické vlny – vynález počítač a rozší ení mezi lidstvo, éru objevení a zavád ní
internetu i objevení mobilních telefon a p ístup k dat m kdykoli a odkudkoli.
Technologické vlny ovlivnily zásadn lidstvo v myšlence zefektivn ní práce. Jednu v c ale
ani jedna technologická vlna nezm nila. Zp sob, jakým konzumujeme data – na pozadí 2d
monitor počítač či mobilních telefon . Jsou tak od sebe výrazn odd leny fyzické a
digitální prost edí.

Obr. 4 Technologické vlny (Zdroj: Digi-Capital 2016)
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Až 4 technologická vlna – pojmenovaná jako MR (Mixed Reality) – smíšená realita-, která
je momentáln na vrcholu odbourala tyto bariéry. Společnosti byly schopny tvo it 3D
modely staveb, n které dokonce 3D BIM modely, ale nedokázaly data konzumovat
efektivn . Nyní m žeme díky správným technologiím kombinovat digitální a fyzický sv t –
jednoduše „vyjmutím“ modelu z 2D obrazovek a umíst ním do reálného sv ta – prost edí.
Tuto technologii nap íklad podporují brýle Microsoft HoloLens a CDE Trimble Connect.

5

VYUŽITÍ DAT Z CDE PRO SMÍŠENOU REALITU

Využití smíšené reality ve stavební praxi je velké. Smíšená realita se u nás využívá nejvíce
ve t ech p ípadech:
5.1

P edstavivost

Plnohodnotné 3D BIM modely jakýchkoli staveb (dokonce i s vysokým LOD) lze v brýlích
načítat z aplikace Trimble Connect velice jednoduše a umís ovat je kamkoli do prost edí.
Tuto možnost využívají p edevším projekční kancelá e a BIM koordináto i.
N kolikanásobn zv tšený model stavby/konstrukce dokáže zvýšit samotnou p edstavivost,
p ípadn odhalit jednotlivé nedostatky, nap íklad kolize mezi r znými technologiemi. Brýle
dokáží pracovat dokonce v tzv. „collaboration mode“, tedy kolaboračním prost edí, kdy se
dokáží propojit s jiným totožným nebo podobným za ízením a p enášet zvukovou i
obrazovou stopu. Lidé na r zných místech se tak mohou s touto moderní technologií
jednoduše propojit a spolupracovat i na dálku. Tato možnost se využívá p edevším jako
konzultace mezi osobami na stavb a dotyčnými v projekční kancelá i.

A5

Obr. 5 Využití smíšené reality - p edstavivost
5.2

Technologie

Stejn tak jako pro p edstavivost se tato technologie využívá p ímo na stavbách, a to pro
odhalení možných kolizí, p ípadn kontrolní činnost – soulad vs. nesoulad - provedení
stavby s dokumentací. V mnohých p ípadech je smíšené reality na stavbách využíváno také
pro samotnou p edstavivost umíst ní technologií a odhalení možných nejasností ješt p ed
samotnou montáží za ízení.
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Obr. 6 Využití smíšené reality - technologie
5.3

Stavba

Tato možnost nabízí využití brýlí Microsoft HoloLens p ímo b hem samotné stavby. V
rámci železobetonových projekt se využívá hojn pro p edstavivost umíst ní bedn ní,
p ípadn samotných výztuží p ímo v míst výstavby. Na obr.7 vidíme pohled na cíp
monolitické části stavby v Bratislav , na níž je reáln umíst no pouze bedn ní. Samotné
pruty jsou ale viditelné prost ednictvím 3D modelu v brýlích Microsoft HoloLens díky
aplikaci Trimble Connect. Umíst ním BIM modelu 1:1 je možné snadno a rychle zjistit
nap íklad umíst ní výztuže, odhalit možnost vzniku kolizí a lépe koordinovat celou stavbu.
Díky skutečnosti, že uživatel vidí model ale i samotné okolní prost edí, spl uje tato
technologie i ty nejp ísn jší bezpečnostní požadavky.

Obr. 7 Využití smíšené reality – železobetonové konstrukce
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6

ZÁV R

CDE s rozší enou realitou p ináší do stavebnictví inovaci, která znamená zefektivn ní
stavebního procesu a urychluje samotnou výstavbu. I když jsou tyto technologické novinky
stále ve vývoji, m žeme již dnes na našich trzích nalézt celou adu firem, které je dokázaly
implementovat do svých proces a staly se každodenními nástroji, které jsou využívány na
pravidelné bázi. CDE a smíšená realita je již skutečností. Otázkou tak z stává, co p inese
moderní vývoj technologií v budoucnu?
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NAVRHOVANIE A REALIZÁCIA MONOLITICKÝCH
ŽELEZOBETÓNOVÝCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ POZEMNÝCH
STAVIEB
Štefan Gramblička1– Peter Pavlák2

ABSTRAKT
V súčasnosti sa stavia ve ké množstvo objektov (polyfunkčných, občianskych a bytových
stavieb), kde je nosná konštrukcia z monolitického železobetónu. V rámci týchto nosných
konštrukcií budov ve mi často dochádza k zásadným zmenám nosného systému po výške
budov. Pre dosiahnutie optimálneho riešenia je potrebná spolupráca projektantov stavebnej
časti hlavne so statikom. Nezastupite né miesto v procese prípravy, ale hlavne v procese
výstavby – zhotovovaní nosnej konštrukcie má tiež stavebný dozor.

1

ÚVOD

V súčasnosti sa stavia ve ké množstvo atypických objektov (polyfunkčných, občianskych a
bytových stavieb), kde je nosná konštrukcia z monolitického železobetónu. Spodné podlažia
sú väčšinou využívané na iné účely, ako garáže alebo nebytové priestory. V tejto súvislosti
v rámci nosných konštrukcií takýchto objektov sa ve mi často robí zmena nosného systému
po výške objektu a niekedy nie len raz, ale viac krát. Všetky takéto zmeny majú významný
dopad na samotné optimálne riešenie nosnej konštrukcie budovy ako celku.
Vznikajú ve akrát komplikované dispozičné riešenia objektov, ktoré je možné samozrejme
aj po stránke statickej úspešne zvládnu , ale väčšinou za cenu zvyšovania nákladov na
realizáciu stavby.
Ve mi dôležitá je v tomto prípade spolupráca projektantov nosnej konštrukcie
s projektantmi stavebnej časti, väčšinou s architektmi už na začiatku vzniku objektov. Vždy
je potrebné h ada kompromisy a riešenia, ktoré budú prínosom pre celkové komplexné
zhodnotenie výsledného stavebného diela.
Na výslednú kvalitu ve mi negatívne vplýva nedostatočná kooperácia - nedostatočná
spolupráca projektantov rôznych kategórií, prípadne špecializácií aj v kategórii nosných
konštrukcií stavieb (napr. projektant hornej stavby a projektant základov). Projektant nosnej
konštrukcie stavby musí ma k dispozícii kvalitné podklady od iných odborností. Úlohou
nosite a zákazky (hlavného inžiniera projektu), či to je autorizovaný architekt alebo
autorizovaný inžinier v rámci SKSI pre kategóriu Komplexné architektonické a inžinierske
služby a súvisiace technické poradenstvo, A1 alebo A2, je riadenie projektu, čím musí
zabezpeči kvalitnú a včasnú koordináciu čiastkových projektov. Nie je možné, aby bez
podrobných podkladov všetkých odborností bol vypracovaný realizačný projekt nosnej
konštrukcie stavby. Pre kvalitnú prácu projektanta nosnej konštrukcie musia by
jednoznačné údaje o za aženiach, podklady a údaje o podmienkach užívania stavby, údaje o
geologických pomeroch a pod. Ve mi dôležité sú podklady o rôznych otvoroch, prípadne
iných zásahov do nosnej konštrukcie pre technické, technologické a energetické vybavenie
stavby. Nie je možné akceptova a dodatočne oslabova kritické miesta nosnej konštrukcie
1

2

doc. Ing. PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov, Radlinského 11,
810 05 Bratislava, tel.: (02)59274-555, e-mail: autor1@stuba.sk
Ing. Peter Pavlák, autoriz. inžinier, ENG2 SR spol s.r.o., Karpatská 23, 811 05 Bratislava; tel: 02/ 524 51 289,
e- mail: pavlak@eng2.sk
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stavby, prípadne je ich samozrejme možné urobi na úkor alších finančných nákladov
súvisiacich so zosil ovaním alebo inými úpravami konštrukcie.

2

ZMENA NOSNÉHO SYSTÉMU PO VÝŠKE BUDOVY

V rámci riešenia nosných konštrukcií budov ve a krát dochádza k zmene nosného systému
po výške budovy. Väčšinou je to zmena zo st pového nosného systému na stenový.
Príklad č. 1
Projektant riešil problém zmeny konštrukčného systému pomocou zhrubnutia stropnej
dosky – vytvorením širokého prievlaku. V danom prípade okrem zmeny nosného
konštrukčného systému zo stenového na st pový dochádza tiež k zmene a posunutiu
podperného systému (obr. 1). Pri takomto riešení došlo k ve kým šmykovým aj ohybovým
namáhaniam a tak vznikla potreba ve kého množstva ohybovej aj šmykovej výstuže.
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Obr.1 Riešenie zmeny nosného systému zo st pového na stenový v stropnej konštrukcii
pomocou obmedzeného zhrubnutia časti stropnej konštrukcie

Obr. 2 Podrobnos
vystuženia dosky
v mieste zhrubnutia

Na obr. 2 je vidie ako vznikla ve ká hustota výstuže a nedostatočné, prípadne žiadne
medzery medzi výstužou, ktoré vplývajú z technologického h adiska na spracovanie
čerstvej betónovej zmesi a v neposlednom rade na samotnú súdržnos výstuže s betónom.
V danom prípade vznikli miesta s ve kým koncentrovaným namáhaním aj v časti, kde
nebolo urobené zhrubnutie konštrukcie a nebolo tam správne riešené lokálne podopretie
(obr.3). Pokia je to možné, tak ako najvhodnejšie riešenie sa v tomto prípade javí
zhrubnutie stropnej dosky po celej ploche stropnej konštrukcie.
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Obr. 3 Nadväznos
nosného konštrukčného
systému so vznikom
miest s nedostatočným
podopretím

A5
Príklad č. 2
V budove s 22 nadzemnými podlažiami bola medzi 4. a 5. nadzemným podlažím
navrhnutá zmena nosného systému zo st pového na stenový. Schematický je zobrazené
navrhnuté riešenie na obr.4. Pri takomto riešení dochádzalo k ve kému lokálnemu
namáhaniu v mieste uloženia ve mi za aženej steny na podopierajúci st p.

Obr. 4 Čas výkresu tvaru stropnej konštrukcie pri zmene nosného konštrukčného systému

3

SKÚSENOSTI A POZNATKY Z VÝSTAVBY NOSNÝCH
KONŠTRUKCIÍ BUDOV Z POH ADU STAVEBNÉHO DOZORA

Od procesu vypracovania architektonickej štúdie po samotný proces zhmotnenia
architektonického návrhu do reálnej podoby uplynie ve ké množstvo času, vo väčšine
prípadov môžeme vyjadri toto obdobie v rokoch. V tomto časovom intervale sa vyžaduje
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kontinuálna spolupráca všetkých zložiek vstupujúcich do procesu realizácie diela pre jeho
úspešné dokončenie. Do tohto procesu vstupuje aj činnos stavebného dozoru, resp.
technického dozoru investora ( alej len stavebný dozor), či už vo fáze pred alebo častejšie
počas samotnej realizácie diela.
Vzh adom na neustále sa zvyšujúce nároky investorov a budúcich užívate ov týchto
objektov, vznikajú počas tvorby diela viaceré zmeny technického riešenia, ktoré niekedy
zásadne ovplyv ujú tvorbu nosného systému. Tento fakt ma za následok, že nosné
konštrukcie sa stávajú čoraz viac zložitejšími. Súčasne výpočtové programy však umož ujú
projektantom statikom, relatívne rýchlo reagova na takto vyvolané zmeny, bez vplyvu na
dodržanie podmienky potvrdzujúcu statickú bezpečnos a spo ahlivos diela. Horšie to už je
s kvalitou výstupov v podobe predkladanej výkresovej dokumentácie pre potreby realizácie,
ktorá je podmienkou správneho a bezproblémového vedenia stavby. Skúsenosti a prax
v poslednom období potvrdzujú tento nelichotivý stav, kedy sa vyžaduje od projekčných
kancelárii vo ve mi krátkom časovom období vyexpedova značné množstvo dokumentov
potrebných pre realizáciu, čím dochádza k nepriamemu generovaniu skrytých nedostatkov,
ktoré sa následne prenášajú aj do procesu výstavby. Z tohto dôvodu je účas skúseného
stavebného dozoru v štádiu preberania konštrukcií/prác, ktoré budú v budúcnosti skryté
ve mi dôležitá. V tomto štádiu vie skúsený stavebný dozor, odhali značné množstvo
nedorobkov, spôsobených či už slabšou kvalifikovanos ou zodpovedných osôb na strane
realizačnej firmy, alebo nie ve mi jednoznačnou interpretáciou výsledkov zo statického
výpočtu do výkresovej podoby. Neoddelite nou súčas ou kontrolnej činnosti stavebného
dozoru je kontrola a schva ovanie predložených technologických postupov pre konkrétne
dielo spracovaných realizačnou firmou a ich dodržiavanie počas výstavby, tak aby sa počas
realizácie minimalizovali prípadné odlišnosti voči predpokladom z projektovej
dokumentácii.
Vyššie uvedené poznatky z činnosti stavebného dozoru počas realizácie nosných konštrukcií
môžeme zosumarizova v týchto bodoch:
- formálna kontrola predkladanej projektovej dokumentácie (PD) určenej pre
realizáciu,
- upozornenie projektanta na prípadné chyby v PD pred samotnou realizáciou stavby
alebo počas nej,
- nastavenie procesu výstavby v súlade s požiadavkami a predpokladmi projektanta,
- koordinácia a kontrola zapracovanie všetkých dodatkov k PD počas realizácie,
- informovanie projektanta o vzniknutých nedostatkoch (poruchách) vyplývajúcich
z nedodržania technologických postupov,
- významný vplyv na výslednú kvalitu a bezproblémovos realizovania diela.
Rozsah a kvalita projektovej dokumentácie – statika, z poh adu realizovate nosti diela
Pre správnu realizácie stavebného diela je potrebné uvies a zosumarizova v tejto časti aj
poznatky súvisiace z rozsahom a kvalitou projektovej dokumentácie, ktoré sú odpozorované
z rozličných stavieb a projektov. Potrebné je, aby projekčné kancelárie nepodce ovali
výstupne kontroly dokumentácie, ktorá je pripravená na expedíciu. Skúsenosti z praxe len
potvrdzujú pravidlo, že expedícia dokumentácie je dynamický proces, ktorý ide súbežne
s výstavbou. Ve mi často sa stáva, že takáto dokumentácia je expedovaná s minimálnou
časovou rezervou na potrebnú kontrolu, čoho následkom sú chyby v PD. Niekedy ide len
o formálne chyby, ale vyskytujú sa aj chyby, ktoré môžu by zdrojom budúcich problémov
pri finalizácii diela. Ve akrát sú to chyby spojené s nesprávnym zakreslením polohy
prestupov a otvorov, ale môžu to by aj zle spracované výkresy tvarov, ktorých opravy po
ukončení realizácie sú dos finančne nákladné.
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Projektová dokumentácia pre zobrazovanie železobetónových konštrukcií má preto sp a
požiadavky vyplývajúce z príslušných technických noriem. PD musí by alej vyhotovená
tak, aby počas výstavby nebolo potrebné dop a výkresy výstuže a následne doobjednáva
výstuž. Vznik takejto situácie môže na stavbe výrazne ovplyvni dodržanie dohodnutých
časových harmonogram potrebných pre splnenie termínu ukončenia diela.
Praktický príklad z kontroly počas realizácie stavby
Nosný systém popisovaného objektu je tvorený v podzemnej časti kombináciou st povostenových nosných prvkov, kde sú umiestené garážové státia (obr.6). Nad doskou 1PP
dochádza k výraznej zmene nosného systému s excentrickým uložením železobetónových
nosných stien 1NP. Následne po výške objektu dochádza k výmene medzi priečnou
a pozd žnou orientáciou nosných stien. Najzložitejšou čas ou uvedeného príkladu bol uzol
v mieste uloženia stropnej dosky a nosníkov 1PP na železobetónový st p. V uvedenom uzle
boli z dôvodu prelínania viacerých výkresov výstuže počas realizácie vykonané viaceré
korekcie v pôvodne navrhnutom systéme vystužovania. Bolo nutné upravi a jednoznačne
zadefinova polohu ukončenia zahnutých koncov zvislej nosnej výstuže st pa, vzh adom na
prelínanie sa s výstužou priečne resp. pozd žne orientovaného nosníka a následnou
nadväznos ou na výstuž stropnej dosky a tzv. čakacej (štartovacej) výstuže pre zvislé nosné
steny. Vzh adom na značné prehustenie miesta, bolo nutné korigova aj požiadavky na
zloženie betónovej zmesi (max. priemer z n kameniva, stupe konzistencie) ako aj
požiadavky na technológiu spracovania takto upravenej betónovej zmesi z dôvodu betonáže
za nízkych vonkajších teplôt (obr. 7 a 8).
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Obr. 6 Priečny rez
objektom so zvýraznením
posunu nosných prvkov
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Obr. 7 a 8 Poh ad na výstuž v mieste styku st p, nosníky, doska, steny - vznikla ve ká
hustota výstuže a nedostatočné, prípadne žiadne medzery medzi výstužou
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4

ZÁVER

Práca projektantov nosných konštrukcií stavieb je ve mi náročná, zodpovedná a prináša
v praxi aj ve a problémov. Potrebná je neustála spolupráca všetkých zúčastnených zložiek
procesu projektovej prípravy ako tiež procesu zhotovenia nosných konštrukcií, aby sa
zabránilo vzniku chybám, poruchám a rôznym iným nedostatkom, ktoré sa v procese
výstavby nosných konštrukcií stavieb môžu vyskytova . Nezastupite né miesto v procese
prípravy, ale hlavne v procese výstavby – zhotovovaní nosnej konštrukcie má tiež stavebný
dozor.
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POROVNANIE DIMENZAČNÝCH POSTUPOV PRE NÁVRH
VRUBOVÝCH KĹBOV
Peter Havlíček1– Július Šoltész2
ABSTRAKT
Vrubové kĺby sú viac ako 120 rokov starým a overeným konceptom a boli úspešne použité pri
množstve mostných konštrukcií. Počas ich dlhej tradície sa vyvinulo viacero typov takýchto
kĺbov, pričom sa odlišujú hlavne vzhľadom a spôsobom prenosu zaťaženie. Aj napriek tomu
všetky vrubové kĺby pracujú na spoločnom princípe a to na koncentrácii tlakového napätia
cez redukovanú plochu hrdla kĺbu. Tento typ konštrukcie sa vyznačuje hlavne vysokou
odolnosťou, trvanlivosťou a nízkou nákladovosťou na výstavbu aj údržbu. Napriek množstvu
výhod sa dnes jedná o málo používaný až nepopulárny koncept. Jedným z dôvodov sú aj
doteraz používané návrhové postupy, ktoré sú založené len na polo-empirických vzťahoch.
Dnes však prebieha snaha o ich modernizáciu, aby boli v súlade s dnešnými normami pre
návrh betónových konštrukcii a ich experimentálnej verifikácii.

1

ÚVOD

Vrubové kĺby sú schopné prenášať veľké zaťaženia a deformácie. Taktiež nevyžadujú skoro
žiadnu údržbu a pri správnom zhotovení majú vysokú trvanlivosť. Toto konštrukčné riešenie
sa dokonale hodí na kontrolu toku síl v konštrukcii alebo vnášanie stupňov voľnosti do
nosného systému. Prvé kĺbové betónové prepojenia sa používajú od roku 1880, kedy Claus
Köpcke použil sedlové ložisko na moste s klenbou z prírodného kameňa. Výroba takýchto
sedlových kĺbov však bola náročná, pretože kontaktné plochy museli byť extrémne rovné a
hladké. Tento problém sa neskôr riešil použitím olovených platní v kontaktnej oblasti. Prelom
vo vývoji nastal vo Francúzku začiatkom 20. storočia, kde Augustín Mesnager použil na
prenos zaťaženia betonárku výstuž. Betónové bloky boli prepojené navzájom prekríženými
prútmi výstuže, ktorým bol prisúdený prenos celého zaťaženia a betón v hrdle slúžil len ako
protikorózna ochrana a zabezpečoval výstuže proti vybočeniu. Freyssinet naopak vyvinul
koncept kĺbov s nevystuženým hrdlom, kde sa prenos zaťaženia sprostredkováva len pomocou
betónu. Takéto betónové kĺby fungujú na princípe koncentrovania veľkého tlakového napätia
na malej ploche, v hrdle kĺbu, kde sa vytvára troj-osí stav napätosti. Rotácia kĺbu je potom
zabezpečená len pomocou elastickej a plastickej deformácie betónu. Treba však podotknúť,
že k plastickej deformácii a následnému vzniku trhlín v hrdle kĺbu dochádza až pri veľkých
pootočeniach a to vďaka spomínanému troj-osovému stavu napätosti v tejto oblasti. Na
obrázku 1. sú schématicky znázornené spomínané typy vrubových kĺbov. Betónové kĺby sa
dnes používajú v celej Európe aj v USA. Medzi najznámejších odborníkov na túto technológiu
patria Fritz Leonhardt, E.O. Fessler a G.D. Base a dnes používané návrhové postupy sú
odvodené na základe ich výskumov. Tieto postupy sú založené prevažne na polo-empirických
závislostiach a nezodpovedajú aktuálnym európskym normám, preto je dnes vo svete snaha o
ich modernizovanie. Pre rozsah problematiky sa táto práca venuje len návrhovým postupom
pre Freyssinetové kĺby.
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Obr.1: Typy vrubových kĺbov
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FREYSSINETOV VRUBOVÝ KĹB

Freyssinetov kĺb je železobetónový kĺb s nevystuženým hrdlom. Autorom tohto konceptu je
francúzky inžinier Eugène Freyssinet. Koncept je založený na prenose veľkej normálovej sily
cez redukovaný prierez kĺbu, vďaka čomu vzniká v tejto oblasti troj-osí stav napätosti ,čo
výrazne zvyšuje tlakovú pevnosť betónu. Pôvodný Freyssinetov návrh bol založený na jeho
skúsenostiach a experimentoch. Spočíval v limitovaní potočenia kĺbu pomocou kontroly
excentricity normálovej sily na 1/6, čo zabezpečuje lineárne elastické prerozdelenie napätí v
hrdle kĺbu. Ďalej obmedzil napätie v kĺbe na 20 % jeho maximálnej únosnosti výšku hrdla na
2 cm. Tieto návrhové požiadavky eliminovali potrebu výstuže v hrdle kĺbu, Freyssinet 1927
citované z [3]. Na jeho prácu naviazal Guyon, ktorý vytvoril všeobecné návrhové
odporúčania. Jeho predpokladom bolo, že nie je dôležité „čo sa v skutočnosti odohráva v hrdle
kĺbu, pretože priebeh napätí je ďaleko v plastickej tlakovej oblasti a preto sú pre návrh
dostačujúce bežne používané návrhové odporúčania“. Guyon obmedzil výšku hrdla na
maximálne 2 cm. Následne, aj keď nie je nutné pridávať do hrdla výstuž, odporučil použitie
vertikálnej výstuže priemeru 12 mm vo vzdialenosti max 30 cm. Maximálnu rotáciu kĺbu
obmedzil na 1/100 rad a napätia v betóne by nemali presiahnuť 35 MPa. Prvé experimentálne
overenie nevystužených kĺbov vykonali Riessauw a Passelecq na univerzite v Gent v 1940.
Ich výskum potvrdil vznik troj-osového stavu napätosti v hrdle a vypočítali, že je skoro
nemožné aby porušenie nastalo v hrdle kĺbu. V ich experimentoch nastalo porušenie vždy len
na pripojených blokoch z dôvodu priečneho ťahu, Riessauw and Passelecq 1948, (citované z
[3]. Rozsiahly výskum tejto problematiky vykonal v 50. a 60. Rokoch G. D. Base. Base
skúmal únosnosť Freyssinetových kĺbov pre rôzne stupne vystuženia a kombinácie
namáhania. Jeho experimentálne závery ukazujú, že bežne používané návrhové obmedzenia
pre zaťaženia a deformácie týchto kĺbov majú také rezervy, že ani únavové namáhanie
nespôsobuje ich degradáciu. Tak isto sa zachováva aj ich šmyková odolnosť a to aj pri
veľkých pootočeniach. Prítomnosť vystuženia v hrdle nezvýšila celkovú odolnosť kĺbu, ale
porušenie bolo viac duktilné. Naopak silné vystuženie hrdla spôsobilo vznik zmrašťovacích
trhlín už pred testovaním a z toho dôvodu sa neodporúča jeho použitie. [4][5][6]. Base vo
svojom následnom výskume vplyvu zmrašťovacích trhlín na odolnosť kĺbu preukázal, že
zmrašťovacie trhliny v hrdle spôsobili nárast deformácií a pokles odolnosti kĺbu až o 50%.
Na základe týchto zistení boli vypracované empirické pravidlá pre návrh Freyssinetových
kĺbov a Britská diaľničná spoločnosť ich zapracovala do svojho memoranda pre ich návrh a
použitie. Toto memorandum je stále používané, [7]. V Nemecku sa venoval výskumu
Freyssinetových kĺbov Leonhardt a Reimann. Ich výskum bol zameraný na určenie
maximálneho návrhového napätia v hrdle kĺbu a maximálneho dovoleného potočenia. Ich
výskum potvrdil, že kĺby sú schopné prenášať veľké zaťaženia ak je správne navrhnutá výstuž
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na priečny ťah v pripojených blokoch [2]. Leonhardt vytvoril jednoduchý model s
predpokladom lineárneho rozdelenia napätí v hrdle prierezu, ktorý vykazoval dobrú zhodu s
jeho experimentom. Na základe toho formuloval pravidlá pre návrh nevystužených kĺbov. Tie
boli následne zjednodušené a zapracované do aktuálneho eurokódu [3].

3
3.1

VÝPOČTOVÉ MODELY
Nemecký model podľa Fritza Leonhardta

Oproti originálnemu Freyssinetovému modelu je jeho model potvrdený aj výsledkami jeho
experimentov. Model je založený na koncepte dovolených napätí a bol vyvinutý v 1960.
Leonhardt nebol schopný vytvoriť skutočný mechanický model, preto použil na jeho opis
empirické vzťahy. Jeho návrh bol na základe neskorších experimentov zaradený do
aktuálneho eurokódu, kde sa používa ním vytvorené názvoslovie, (Obr. 3.2), [3].
Pre rovinný systém a zaťaženia, ktoré zodpovedajú medznému stavu únosnosti je kĺb
zaťažený silou Nd a rotáciou αd. Preťaženie betónu v hrdle je teoreticky možné, ale ešte nebolo
dosiahnuté pri žiadnom experimente. Porušenie vždy nastáva v pripojených blokoch kvôli
veľkému priečnemu ťahu a plastickej deformácii výstuže [2]. Na opísanie prenosu zaťaženia
cez hrdlo do pripojených blokov je možné použiť vzťah (3.1.1) pre lokálne zaťažené oblasti
z (STN EN 1992-1-1)[1]. Pri takýchto podmienkach dovoľuje použiť vyššie uvedená norma
vyššiu pevnosť betónu.
(3.1.1)
𝐹𝑅𝑑𝑢 = 𝐴𝑐0 𝑓𝑐𝑑 √𝐴𝑐1 /𝐴𝑐0 ≤ 3.0𝑓𝑐𝑑 𝐴𝑐0
Z tohto vzťahu tiež vyplýva, že veľkosť plochy Ac1 je limitovaná na maximálne 3 násobok
plochy lokálne zaťaženej oblasti Ac0. Pri aplikácií tejto podmienky v obidvoch smeroch je
zabezpečené obmedzenie priečnych pretvorení. Pri betónových kĺboch túto podmienku
dosiahneme zúžením rozmeru hrdla kolmo k osi otáčania. Na opis vlastností kĺbu pri jeho
rotácií vyvinul Leonhardt jednoduchý mechanický model. Model vychádzal z experimentov
pri ktorých meral pretvorenia na napätia v hrdle kĺbu. Ich výsledkom je mechanický model
na (Obr. 3.1),

Obr. 3.1: Mechanický model pre ohyb vrubového kĺbu
Ten uvažuje s lineárnym priebehom tlakových napätí s predpokladom, že k prenosu ťahových
napätí nedochádza z dôvodu trhlín v hrdle na limitnej dĺžke r. Tak isto je limitovaná efektívna
výška s = a. Vzťah momentu a predpokladanej rotácie porovnaný z experimentálnymi dátami.
Leonhard nevykonal žiadny vlastný výskum na preskúmanie vplyvu šmykovej sily na
ohybovú kapacitu kĺbu, ale čerpal z výskumov, ktoré vykonal Base. [4][5][6]. Na základe jeho
experimentov sa pri pomere šmykovej sily ku osovej sile 1:1 neobjavili žiadne známky
poškodenia. Odporučil preto limitovať šmykovú silu na hodnotu Qy,d≤0,25Nd. Pre pomery
väčšie ako Qy,d≥0,125Nd, by mal byť kĺb kotvený. Pre návrh výstuže na priečny ťah sa preto
odporúča pripustiť len nízke návrhové napätie vo výstuži, aby sa zabránilo tomuto typu
porušenia. Z1d ,Z2d a Z3d sú prípustné ťahové sily vo výstuži pre jednotlivé smery podľa
tabuľky 1. Leonhard odporúča maximálne napätie σs= 180 N/mm2 pre medzný stav
použiteľnosti a 250 N/mm2 pre medzné stavy únosnosti pri použití parciálneho súčiniteľa 1,4.
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Táto podmienka má zabezpečiť dodatočnú tuhosť pripojených blokov a následný vznik trojosového stavu napätosti v hrdle kĺbu. V tabuľke 1 je spracovaný sumár spomenutých vzťahov.

A5
Obr. 3.1 Názvoslovie a schéma vystuženia vrubového kĺbu podľa Leonharda
Tab. 1: Prehľad návrhových vzťahov
1. Konštrukčné zásady

6. Priečna ťahová sila

2. Minimálna plocha hrdla kĺbu
7.Šmyková sila, priečny ohybový moment a ťahová sila
Nieje dovolené
Bez špecialneho
vystuženia
Zakotvenie
výstužou
v
hrdle na kotevnú dĺžku
>30φ
Bez špecialnych úprav
So špeciálnym vystužením

3. Maximálna plocha hrdla kĺbu

4. Maximálne pootočenie hrdla kĺbu
Ťahové sily: Osové predopnutie s :
5. Charekteristický moment

3.2

Britský model

V Británii je návrh nevystužených kĺbov regulovaný technickým memorandom pre použitie
Freyssinetových kĺbov v cestných stavbách predpisom BE 5/75. Základom pre tento model
bol Leonhardtov model a Baseove experimenty. Obidva modeli používajú pre návrh len 50%
hodnotu modulu pružnosti betónu z dôvodu zmrašťovania,dotvarovania,,alebo vplyvu stáleho
zaťaženia. Tak isto je zachované čelné vybratie v mieste hrdla, aby sa zabezpečil troj-osový
stav napätosti. Rozdielom oproti predošlému modelu je použitie lineárneho zaťaženia P=N/b
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namiesto osovej sily N. Britská norma nepripúšťa vznik ťahových napätí v hrdle kĺbu, čo
ovplyvňuje návrh geometrie hrdla. Model vychádza z experimentálnych predpokladov, že
betón sa správa elasticky pre krátkodobé zaťaženia a pri dlhodobých zaťaženiach je
dotvarovanie betónu je úmerné počiatočnému napätiu. Takisto každé krátkodobé elastické
pootočenie spôsobí len vyrovnanie tlakových napätí na ťahanom okraji prierezu hrdla.
Maximálne šmyková odolnosť kĺbu je stanovená ako V=1⁄3N. Britský predpis uvádza aj
potrebnú plochu výstuže a maximálne dovolené napätie vo výstuži a to 105 N/mm2. Limitné
podmienky pre návrh Freyssinetovýh kĺbov podľa Britského modelu zohľadňujúce aj
konštrukčné zásady a vyššie uvedené predpoklady sú v tabuľke 2. [7].

𝑎1 ≥ 50𝑚𝑚
𝑎1 ≥ 𝑃 ⁄𝑢𝑤
𝑎1 ≥ 𝑃 ⁄150 𝑁 ⁄𝑚𝑚2
𝑎1 = √

380𝑃
𝐸(∅𝑆 + ∅𝐿 ⁄2)
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3.3

Francúzky model

Vo Francúzsku je návrh a konštruovanie betónových kĺbov regulované francúzkou normou
[8]. Podľa tejto normy sú kĺby zaťažené primárne osovou silou N a šmyková sila je limitovaná
na 1/4 N. Šírka hrdla je limitovaná na 1/3 šírky pripojeného bloku a maximálna dovolená
výška hrdla je 2 cm. Limitná plocha prierezu hrdla je limitovaná maximálnym dovoleným
napätím v hrdle pre medzný stav únosnosti, vzťah (3.3.1) a (3.3.2).
𝜎𝑚 ≤ 3. 𝑓𝑐𝑘
𝑁𝑑,𝑚𝑎𝑥
𝐴𝐺 ≤ 𝐴𝐺,𝑚𝑖𝑛 =
3𝑓𝑐𝑘

(3.3.1)
(3.3.2)

Maximálne dovolené pootočenie αmax pre medzný stav požívateľnosti je obmedzené na 1/20
a to kvôli nedostatku experimentálnych dát v čase tvorby tohto predpisu, vzťah (3.3.3).
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𝛼𝑚𝑎𝑥 = 0.05 𝑟𝑎𝑑 = 5‰
(3.3.3
Pripojené bloky musia byt vystužené priečnou výstužou, ktorej stupeň vystuženia je
minimálne 1,0% kolmo a 0,8% rovnobežne s osou otáčania. Francúzsky model pripúšťa
najväčšie osové sily a rotácie z pomedzi všetkých používaných modelov, (Obr. 3.3).

Obr. 3.3 Schéma Francúzkeho modelu pre návrh vrubového kĺbu

4
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ZÁVERY

V práci boli spomenuté hlavné mechanické modeli pre návrh vrubových kĺbov. Aktuálne sa
v rámci Európy používa množstvo podobných predpisov, pričom všetky sú podložené
experimentálnymi dátami, alebo dlhodobými praktickými skúsenosťami. Tiež treba
spomenúť, že väčšina týchto predpisov vychádza práve z jedného z troch modelov
spomenutých v tomto článku. Všetky spomenuté návrhové modeli sú založené vo veľkej
miere na empirických vzťahoch a teoretických predpokladoch. Tie sú použité na opis tlakovej
odolnosti betónu v hrdle kĺbu v oblasti troj-osového stavu napätí. Dnes sa pracuje na
vytvorení nového fyzikálneho a matematického modelu, ktorý by správne popísal priebeh síl
a napätí v hrdle kĺbu a následnom overení takéhoto modelu pomocou MKP výpočtu.
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ELEMENTÁRNA PRÁCA BETÓNU POD A ANALYTICKÉHO
PRACOVNÉHO DIAGRAMU V ZMYSLE STN EN 1992-1-1 A
SIMPLIFIKÁCIA PROBLÉMU JEDNODUCHŠÍMI VZ AHMI
Bohumil Bohunický1– Marek Čuhák2
ABSTRAKT
Príspevok analyzuje problematiku elementárnej práce betónu pod a pracovného diagramu
pre analýzu betónových konštrukcií a uvádza možnosti, ako túto problematiku zjednoduši
aproximáciou pracovného diagramu polynómom tretieho stup a. V závere je uvedené aj
porovnanie výsledkov pod a pracovného diagramu pod a STN EN 1992-1-1 a jeho
zjednodušenej verzie.

1

ÚVOD

Súčasný stupe vývoja numerickej matematiky a z nej vyplývajúce numerické postupy,
umož ujú nájs riešenia mnohých nelineárnych fyzikálnych problémov popísaných
matematickými vz ahmi vtedy, ak dokážeme daný problém, napríklad problém rovnováhy
síl, previes na problém nájs extrém – minimum, alebo maximum, nejakého vhodne
definovaného funkcionálu. V prípade problémov stavebnej mechaniky – problémy statiky
betónových konštrukcií nevynímajúc, tento funkcionál môže predstavova napríklad súčet
celkovej práce vnútorných síl, ktoré pôsobia v uvažovanej konštrukcii a celkovej
práce vonkajších síl, ktoré pôsobia na uvažovanú konštrukciu. Ako vieme, tento prístup
k riešeniu problémov stavebnej mechaniky je známy už od devätnásteho storočia pod
pojmom variačné metódy stavebnej mechaniky. Dnes, ke sú v matematike známe mnohé
vlastnosti Hilbertových priestorov a variačné metódy boli zovšeobecnené, čoraz viac sa pre
metódy, ktoré sú založené na h adaní extrému daného funkcionála, používa v stavebnej
mechanike pojem - optimalizačné metódy stavebnej mechaniky.
Používanie optimalizačných metód v stavebnej mechanike je ve mi praktické, pretože
najbežnejšie výpočtové procesory, ktorými dnes disponuje takmer každý stavebný inžinier,
napríklad tabu kový procesor Excel, alebo matematický výpočtový procesor Mathcad,
obsahujú aj optimalizačný modul. To znamená, že bežný stavebný inžinier je dostatočne
nástrojovo vybavený na to, aby riešil aj tie najobtiažnejšie nelineárne problémy stavebných
konštrukcií menšieho rozsahu, pokia ich dokáže sformulova do podoby minimalizovaného
funkcionálu.
V snahe prispie k formulácii funkcionálu pre minimalizáciu práce, ktorú koná deformovaná
betónová sústava, autori tohto príspevku odvodili vz ahy pre zložku práce, ktorou sa betón
podie a na celkovej práci sústavy. Autori sa zamerali na prácu deformovaného betónu pod a
vz ahu v zmysle STN EN, ktorý sa používa pre analýzu konštrukcií. Ukázalo sa, že práca
deformovaného betónu pod a tohto vz ahu obsahuje aj transcendentný člen v podobe
logaritmickej funkcie, čo môže vies v rozsiahlejších úlohách k spomaleniu výpočtov,
prípadne k nežiadúcim singularitám, ktoré ukončia výpočet chybovým hlásením. Z tohto
dôvodu autori h adali jednoduchšie vyjadrenie vz ahu medzi napätím a pomerným
pretvorením v tvare polynómu druhého alebo tretieho stup a a prácu vnútorných síl odvodili
z tohto polynómu. Výsledky aj s ich priebežnou diskusiou sú uvedené v alšom texte.
1
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2

VZ AH NAPÄTIE - POMERNÉ PRETVORENIE PRE NELINEÁRNU
ANALÝZU
KONŠTRUKCIE,
ELEMENTÁRNA
PRÁCA
VNÚTORNÝCH SÍL – PRESNÉ RIEŠENIE

Technická norma STN EN 1řř1-1-1 pre analýzu betónových konštrukcií uvádza závislos
medzi napätím v betóne

 c a pretvorením betónu  c , na intervale

0   c   cu1

pomocou vz ahu
k    2
c
k    2 , ktorý možno upravi na tvar
 c  fcm 

1  ( k  2 ) 
fcm 1  ( k  2 ) 
kde premenný faktor je daný vz ahom



c
 c1

(1)

, konštantný faktor vz ahom

k  1,05  Ecm   c1 / fcm

(2)

a parametre Ecm , fcm , c1 , cu1 sú definované v uvedenej norme. V prípade, že vo vz ahu
(2) vyjadríme všetky parametre v analytickom tvare pod a posledného st pca tabu ky 3.1
uvedenej v STN EN 1992-1-1, po úprave dostaneme jednoduchý vz ah
0 ,3
0 ,31
0 ,39
k  1,05  22  fcm
100,3  0,7  fcm
/ fcm  8,104 / fcm

A5

(2b)

Porovnanie faktora k vyčísleného z normových hodnôt a z analytických hodnôt sú uvedené
v tabu ke Tab.1, z ktorej vyplýva že vz ah (2b) je pre praktické použitie rovnocenný so
vz ahom (2).
Tab.1

Priebeh napätí v závislosti od pomerných pretvorení betónu pod a vz ahov (1) je zobrazený
na grafe Obr. 1.

Obr. 1 Graf pomerné pretvorenie – napätie v betóne pod a STN EN 1řř2-1-1
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Ak by sme chceli v súlade so vz ahom (1) zobrazi skutočný priebeh funkcie napätia
 c v závislosti od pomerného pretvorenia  c , funkciu môžeme napísa pomocou symbolov
Boolovej (výrokovej) algebry v tvare

 c (  c )  0  fcm 

k    2
  c  0   c   cu1  
1  ( k  2 ) 

k   c1   c   c
 0  fcm  2
  c  0   c   cu1 
 c1  ( k  2 )   c1   c

(3)

2

Dôležité je uvedomi si, že funkcia napätia zapísaná pod a vz ahu (3) je definovaná a teda
spojitá, na celom intervale     c    . (Platí to aj pre funkciu, ktorá vyjadruje
elementárnu prácu vnútorných síl v betóne.)
Vo vz ahu (3) uvažujeme všetky pomerné pretvorenia v súlade so znamienkovou
konvenciou stavebnej mechaniky, teda pretiahnutie elementu je kladné a jeho stlačenie je
záporné. Veličinu f cm dosadzujeme v absolútnej hodnote. To znamená, že pracovný diagram
betónu

 c   c bude ma nenulové hodnoty iba v tre om kvadrante vi . Obr. 2a.

A5

Obr. 2a Skutočný priebeh funkcie pomerné pretvorenie – napätie , 2b Priebeh funkcie
pomerné pretvorenie – elementárne práca betónu
Prácu elementárneho bodu betónového prierezu Wc získame zo vz ahu (3) pomocou
určitého integrálu, v ktorom integrujeme v hraniciach od nezdeformovaného stavu až po
zdeformovaný stav  c teda integrálom
c

Wc (  c )    c (  c )d c

(4)

0

Z toho dostávame vz ah (5).
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2

 c 
2
c
 

 k  1

  c1  

Wc (  c )  0  f cm c1   c1
2
2  k  2 

k  2









 c1  

k  12  ln 1  ( k  2 )  c  


k  23





(5)

  c  0   c   cu1 

Vz ah práce betónu a pomerných pretvorení pod a (5) je graficky znázornený na Obr. 2b.
Okrem toho, že vz ah (5) obsahuje transcendentný člen v podobe prirodzeného logaritmu,
alšou nevýhodou vz ahu (5) je, že hoci pre limitu k  2 dostávame reálne hodnoty
funkcie (5), v prípade dosadenia k  2 , tento vz ah diverguje. Z tabu ky Tab. 1 vyplýva,
že hodnota k  2 zodpovedá najbežnejším a najpoužívanejším triedam betónu C25/30
a C30/37. Tento problém sa prejaví najmä pri numerických výpočtoch a v programovaní,
pri ktorých sa neriešia limity, ale hodnoty faktora k sa priamo dosadzujú.
Aby sme sa tomuto problému vyhli, hodnotu k  2 dosadíme do vz ahu pre napätie pod a
(3) a prácu betónu vypočítame integráciou takto získaného vz ahu. Potom dostávame
polynóm druhého stup a

A5

 c (  c )  0  fcm  2    2   c  0   c   cu1  
 0

fcm

 c21





 2   c1   c   c   c  0   c   cu1 
2

(6)

Po dosadení napätia (6) do integrálu (4) dostaneme pre elementárnu prácu v prípade k  2
vz ah vyjadrený polynómom tretieho stup a, teda vz ah bez transcendentného člena.
3


fcm 
2
c
   c  0   c   cu1 
Wc (  c )  0  2    c1   c 
3 
 c1 

(7)

Dôležité je, že tento vz ah dáva reálne hodnoty na celom intervale pomerných pretvorená
betónu     c    .
Poznámka: ahko sa možno presvedči , že ku vz ahu (7) môžeme dospie aj tak, že pre
vz ah (5) vypočítame limitu

3

limk 2 Wc (  c ) .

ELEMENTÁRNA PRÁCA VNÚTORNÝCH SÍL – VYJADRENIE
PROBLÉMU JEDNODUCHŠÍMI VZ AHMI

V predchádzajúcej časti sme videli, že pomerne jednoduché vz ahy (1),(3), ktoré sú
vyjadrené v tvare podielu polynómov, môžu vies v prípade integrácie k zložitejším
vz ahom, ktoré obsahujú aj transcendentné členy. Čo je však ešte nežiaducejšie, problém sa
môže skomlikova tým, že sa otvoria otázky okolo divergencie riešenia napríklad pri
zostavovaní výpočtových programov pre riešenie betónových konštrukcií. Skúsme teda
napríklad funkciu pre napätie vyjadrenú vz ahom (3) vyjadri čo najpresnejšie polynómom,
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napríklad tretieho stup a a vz ah pre elementárnu prácu odvo me z tohoto polynómu.
Najprv teda vyriešme problém:

k    2
 a 0  a1   a 2  2  a 3  3
1  ( k  2 ) 

(8)

To znamená, že máme urči neznáme súčinitele a 0 až a 3 . Najosvedčenejšia metóda –
metóda najmenších štvorcov v tomto prípade nie je vhodná, pretože by viedla
k transcendentným vz ahom a tým sa chceme vyhnú . Vyjdime teda z týchto podmienok.
1. v prípade

 c  0 ,   0 musí ma funkcia (8) hodnotu 0, to znamená, že a 0  0

2. v prípade

 c   c1 ,   1 musí ma

funkcia (8) hodnotu 1 a teda platí

a1 1  a 2 12  a3 13  1
3. Pre  c   c1 ,

 1

musí ma funkcia (8) extrém, to zmenená, že pre prvú deriváciu

v tom bode musí plati a1  2  a 2 1  3  a3 12  0
4. zvo me ubovo ný bod napríklad
rovnica

 c   c1 / 2 ,   1 / 2 po dosadení do (8) platí

a1 a 2 a 3 2k  1



2
4
8
2k

A5

Z toho dostaneme pre jednotlivé súčinitele výrazy

a 1  2 , a 2  4  3  k , a 3  2  k  2 
k

(9)

k

Z toho dostaneme pre napätie v betóne zjednodušený vz ah

    4  3  k    2 2  k  2    3 
  c  
  c   
 c (  c )  0  f cm 2   c  
   c1 
k
k

 c1 
  c1  

  c  0   c   cu1 

(10)

Z ktorého pomocou integrálu (4) dostaneme pre elementárnu prácu vnútorných síl v betóne
jednoduchý vz ah

    2 4  3  k   3 k  2    4 
 c  
 c  
Wc (  c )  0  f cm c1    c  
   c1 
3  k   c1 
2  k   c1  



(11)

  c  0   c   cu1 

Poznámka: Pre k  2 , teda v prípade betónov tried C25/30 a C30/37, aj vz ahy (10), (11)
vedú na vz ahy (6), (7), ktoré platia aj pre presné riešenia problému.
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ZÁVERY

4

V tomto príspevku bolo ukázané, že:
1.

Bezrozmerný faktor k, ktorý vystupuje vo vz ahoch na vyjadrenie napätia pre
analýzu konštrukcií pod a STN EN 1řř2-1-1 v tvare (1) a je definovaný vz ahom
(2), možno vyjadri pri použití analytických vz ahov uvedených v poslednom
st pci tabu ky 3.1 tejto normy rovnocenným analytickým vz ahom v tvare
0 ,39
. (Presnejšia hodnota je 8,1041ř7, s oh adom na zaokrúhlenie
k  8,104 / fcm

vstupných hodnôt uvedených v STN EN 1992-1-1 však nemá význam uvažova
viac, ako prvé tri desatinné miesta.)
2.

3.

Skutočný priebeh napätia v betóne v závislosti od jeho pomerného pretvorenia pre
analýzu konštrukcií s použitím výrazov Boolovej algebry má tvar (3). Použitie
takéhoto zápisu je ve mi výhodné najmä pri programovaní, pretože pod a výrazu
(3) je funkcia napätia spojitá na celom intervale pomerných pretvorení betónu, teda
na intervale     c    .
Pre elementárnu prácu vnútorných síl v betóne pre analýzu konštrukcií, ak k  2 ,
sme odvodili vz ah v tvare (5). V prípade, ke dosadíme k  2 , teda v prípade
tried betónu C25/30 a C30/37, vz ah (5) pri numerických výpočtoch diverguje
a v programoch vedie k chybovým hláseniam. Vtedy pre vyjadrenie napätia platí
vz ah (6) a pre elementárnu prácu treba použi vz ah (7). (Vz ah (7) možno získa
zo vz ahu (5) napríklad aj výpočtom limity

A5
4.

limk 2 Wc (  c ) ).

Ve kou nevýhodou vz ahu (5) okrem jeho divergencie pre k  2 je, že obsahuje
transcendentný člen v podobe prirodzeného logaritmu, pretože to môže vies
v praktických výpočtoch k mnohým ažkostiam a chybovým hláseniam. V snahe
obís tieto ažkosti, na základe
predpokladov 1. až 4. uvedených
v predchádzajúcej časti, bol v tomto príspevku odvodený, jednoduchší vz ah medzi
napätím a pomerným pretvorením, v tvare polynómu tretieho stup a (10). Z tohto
vz ahu bol odvodený vz ah pre elementárnu prácu od vnútorných síl v betóne
v tvare polynómu štvrtého stup a (11). Vz ah (11) pre jednotlivé triedy betónu
v rozsahu tried C12/15 až C45/55 nepredstavuje väčšiu odchýlku oproti vz ahu (5)
ako 8%, pričom pre triedy C25/30 a C30/37 predstavuje vz ah (11) s presným
vz ahom (7) úplnú zhodu. Z toho vyplýva, že vz ahy (10) a (11) sú pre analýzu
konštrukcií dostatočné a vhodné. Ich nespornou výhodou je, že tieto vz ahy sú
v rozsahu všetkých tried betónov uvedených v technickej norme STN EN 1992-1-1
definované a zárove sú matematicky jednoduché.

Upozornenie: Všetky pomerné pretvorenia

 c , c1 , cu1 uvažujeme vo vz ahoch (3) až (11)

pod a znamienkovej konvencie – v prípade stlačenia sú záporné a v prípade natiahnutia sú
kladné. Veličinu f cm dosadzujeme v absolútnej hodnote.

Literatúra
[1]

STN EN 1992-1-1 : Navrhovanie betónových konštrukcií, Čas 1-1: Všeobecné
pravidlá a pravidlá pre budovy Júl 2006
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PARAMETRICKÁ ŠTÚDIA KONTROLY SKORÝCH TRHLÍN
V BETÓNE VYSTUŽENÝCH OCE OVOU VÝSTUŽOU
Róbert Sonnenschein1 – Katarína Gajdošová2
ABSTRAKT
Navrhovanie betónových stavieb sa sústre uje najmä na účinky priameho za aženia z
h adiska bezpečnosti konštrukcie. V súvislosti s používaním masívnych betónových
konštrukcií a nových technológií (vodonepriepustné betónové konštrukcie - biele vane,
integrované mosty a pod.) narastá potreba uvažova aj účinky nepriameho za aženia.
Vzh adom na význam deliacich trhlín na používate nos a trvanlivos betónových
konštrukcií sa príspevok zaoberá vplyvom stup a vystuženia na maximálnu šírku trhliny.

1

ÚVOD

Skoré trhliny vznikajú vplyvom nepriamych za ažení, kým betón nedosahuje ešte svoju
konečnú pevnos . Trhliny nastávajú ak je v betóne prekročená jeho ahová pevnos .
Rizikom sú deliace trhliny, ktoré prechádzajú celým prierezom konštrukcie a spôsobujú
prenikanie vody cez konštrukciu. Šírka trhliny sa môže kontrolova pomocou výstuže,
ktorou sa obmedzí na požadovanú hodnotu. Pri trhlinách s kontrolovanou šírkou môžeme
uvažova s ich samoutesnením. Kontrola šírky trhlín je dôležitá pri konštrukciách ako sú
nádrže, zásobníky, základové konštrukcie bez použitia dodatočnej izolácie (tzv. Biele vane)
a pod. Numerický model pre parametrickú štúdiu bol kalibrovaný na základe experimentov.
Numerické modely boli vytvorené vo výpočtovom programme ATENA 3D pracujúcom na
báze MKP. V rámci tejto parametrickej štúdie bol sledovaný vplyv stup a vystuženia na
šírku trhlín.

2

PREDPOKLADY ANALÝZY

3

VSTUPNÉ ÚDAJE

Pre numerickú analýzu bola zvolená nelineárna analýza, ktorú možno použi pri medzných
stavoch používate nosti a únosnosti za predpokladu splnenia podmienok rovnováhy a
spojitosti. Predpokladá sa nelineárne pôsobenie materiálov (materiálové chrakteristiky
predstavujú skutočnú tuhos ). Pre betón bol použitý lomovo-plastický model kombinujúci
modely pre ahové (lomové) správanie – Rankin a tlakové (plastické) správanie – DruckerPrager.
Numerická analýza pozostáva zo 16 modelov s priemerom výstuže 12, 14, 16 a 20 mm a
počtom prútov pri každom povrchu 10, 14, 16 a 18 ks. Za ažovanie modelov bolo urobené v
60 za ažovacích krokoch deformáciou po 0,2 mm pre každý typ vystuženia. Pre riešenie
bola zvolená Gausová eliminačná metóda.
Betónová čas vzroky bola modelovaná materiálom “3D Nonlinear Cemetious 2”. Materiál
bol zadefinovaný kockovou pevnos ou betónu v tlaku, ostatné parameter dopočítavané
automaticky programom a upravené pod a výsledkov z laboratórnych skúšok materiálov.
Betonárska výstuž bola zadaná pomocou pracovného diagram betonárskej výstuže, ktorý bol
získaný z ahovej skúšky ocele. Betonárska výstuž bola definovaná pre všetky modely
1

2

Ing. PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov, Radlinského 11, 810 05
Bratislava, tel.: (02)59274-549, e-mail: robert.sonnenschein@stuba.sk
doc. Ing. PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov, Radlinského 11,
810 05 Bratislava, tel.: (02)59274-382, e-mail: katarina.gajdosova@stuba.sk
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matriálom “Reinforcement”. Na základe ahovej skúšky bol zvolený bilineárny diagram so spevnením. Okrem uvedených materiálov, ktoré tvroia posudzovaný železobetónový
prvok, bol použitý ešte jeden material zabezpečujúci prenos za aženia do prvku vo forme
oce ových platní. Pre oce ové platen je definovaný material “3D elastický izotropný”
Geometria výpočtového modelu je na Obr.1. Výpočtový model je tvorený tromi
makroprvkami: betónovým prvkom, dvomi oce ovými plat ami a prútmi pozd žnej
betonárskej výstuže pod a skutočného vystuženia s priečnymi prútmi.
Oce ová plat a

Doskový prvok
Oce ová pla a

Obr. 1: Geometria výpočtového modelu vzorky D1.1

A5

Za aženie vo numerickom modeli je zadané dvomi za ažovacími stavmi (obr. 2):
Podpery obr. 5a– umiestnené na povrchu vzorky definované nasledovne:
- Zabránenie posunu v smere na ahovania a zvislého posunu na jednom konci prvku,
- Zabránenie posunu v priečnom smere na bočnej strane prvku.
Deformácia obr. 5b– centricky umiestená na druhom konci prvku realizovaná v jednotlivých
za ažovacích krokoch, ktoré predstavujú násobok vstupnej hodnoty 0,2 mm.

a)

b)
Obr. 2 Za ažovacie stavy – a) podpery a b) deformácia

Nelineárne rovnice sú riešené Arc-Length metódou, kde prírastok za ažení v jednotlivých
krokoch nie je konštantný. Pre monitrovanie sily, napätia a vzniku trhlín v modeli bolo
zvolených 5 monitorovacích bodov Obr. 3 – meranie reakcie pri poklese podpery, napätie na
pozd žnej výstuži pri hornom aj dolnom povrchu, napätie na povrchu betónu a globálny bod
pre meranie priemernej šírky trhliny na prvku.

Obr. 3: Rozmiestnenie monitorovacích bodov
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VÝSLEDKY NUMERICKEJ ANALÝZY

4

Numerická analýza umožnila simulova chovanie prvku počas vnášania deformácie –
sledované sú napätia vo výstuži a priemerná šírka trhlín v závislosti od zväčšujúcej sa
deformácie, ako aj sila vyvolaná deformáciou. Tab.2 prezentuje dosiahnuté hodnoty pre
jednotlivé stupne vystuzenia. Šírky trhlín boli stanovené v stave uzatvorennej tvorby trhlín
Obr.4 a napätí vo výstuži na úrovni medze klzu.

Obr. 4: Stav uzatvorenej tvorby trhlín prvok D1.1
Tab. 1: Priemerné šírky trhlín pod a množstva výstuže pri napätí vo výstuži 510MPa
Počet
prútov
[ks]

Ø12
0,319

Ø14

Ø16
–9%

0,290

Ø20

0,268

–16% 0,239

--

--

0,214

–14% 0,193

–20%

–19%

0,197

–14% 0,178

–27%

–26%

0,184

–13% 0,167

–31%

–30%

–25%

10
-0,248
14

–22%
0,229

16

–28%
0,212

18

–34%

-–8%

0,229
–21%

–8%

0,210
–28%

–7%

0,196
–33%

–23%

–22%

–21%

Tab.2: Porovnanie šírky skorých trhlín v závislosti od množstva prútov výstuže
Počet prútov

[%]

wk

[mm]

14Ø12

0,753

0,248

10Ø14

0,733

0,290

18Ø12

0,969

0,212

10Ø16

0,957

0,268

18Ø14

1,319

0,196

14Ø16

1,340

0,214

16Ø16

1,531

0,197

10Ø20

1,496

0,239
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Obr. 4: Priemerná šírka trhlín pre rôzne stupne vystuženia a priemery výstuže v
závislosti od pôsobiacej sily

A5
5

ZÁVERY

Na základe výsledkov parametrickej štúdie možno konštatova potvrdenie očakávaných
trendov:
- so zväčšujúcou sa hrúbkou betónovej krycej vrstvy (30, 40, resp. 50mm) došlo
k nárastu šírky trhlín o 7 až 13% pre všetky stupne vystuženia,
- zvyšovanie percenta vystuženia = 0,75 až 2,1% spôsobilo zmenšenie priemernej
šírky trhlín o 8 až 22%,
- pri rovnakom stupni vystuženia mali doskové prvky s väčším počtom prútov
menšieho priemeru menšie šírky trhlín ako prvky s menším počtom prútov
väčšieho priemeru Tab. 2.

Po akovanie

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy
č. APVV-15-0658 a výskumným projektom VEGA č. 1/0456/17 "Nelineárna analýza
betónových a spriahnutých konštrukcií".
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SANACE NOSNÉHO SYSTÉMU VĚŽOVÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU
TRINITY
Miloš Zich 1– Jan Nováček2– Vladimír Paulička 3–
Martin Benko 4
ABSTRAKT
V administrativně bytovém komplexu budov Trinity v Bratislavě došlo v roce 2012 ke zřícení
části stropních desek. V návaznosti na tuto událost bylo nutné ověřit statické působení již
postavených částí objektu, tj. ověřovalo se namáhání i částí mimo vlastní propad. Dle
výsledků přepočtů bylo poté nutné navrhnout a provést řadu náročných sanací
železobetonové konstrukce výškových částí objektu. Tento příspěvek pojednává o návrhu
a realizaci sanací vlastního nosného systému věžových částí.

1

ÚVOD

Rozsáhlý administrativně bytový komplex byl původně stavěn v letech 2009 až 2012
v Bratislavě mezi ulicemi Plynárenská a Jarabinkova. Objekt tvoří tří dominantní věže A, B
a C, které byly vzájemně propojeny podnoží obchodního a administrativního centra o třech
až čtyřech nadzemních podlažích a třech podzemních podlažích s garážemi, obr. 1. V roce
2012 došlo v části půdorysu dilatačního
celku B (mimo vlastní věž) k havárii
nosného systému (propadu stropních
desek). V tom okamžiku byla dokončena
a zobytněna věž A, byla připravena
k užívání většina obchodního centra,
dokončena nosná konstrukce věže B
a u věže C byly postaveny čtyři nadzemní
podlaží. Následně se pochopitelně veškerá
další výstavba zastavila. Změnil se
i investor. Bylo též nutné staticky ověřit
Obr. 1 Půdorys objektu
nosný systém všech částí komplexu tak,
aby byla zajištěna bezpečnost celé stavby.

2

POPIS PŮVODNÍHO OBJEKTU

Obytné věže jsou hlavními dominantami. Věž A má 22, věž B 26 a věž C 23 nadzemních
podlaží. Půdorysná plocha věží je cca 20 × 40 m. Nosná konstrukce věžových částí (od 5.NP
výše) je navržena jako železobetonový stěnový skelet s křížem armovanými spojitými
stropními deskami tloušťky 230 mm. Vnitřní stěny jsou převážně tloušťky 220 mm
a obvodové stěny tloušťky 180 mm.

doc. Ing., PhD., Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 50, Brno, e-mail: m.zich@shp.eu, tel. +420 547
101 811, www.shp.eu,
2
Ing., Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 50, Brno, e-mail: j.novacek@shp.eu, tel. +420 547 101 811,
www.shp.eu,
3
Ing., PRO TP 06 s. r. o., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, e-mail: vladimir.paulicka@metrostavsk.sk,
tel. +421 258 257 111, www.metrostav.sk,
4 Ing., Metrostav Slovakia a. s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, e-mail: martin.benko@metrostavsk.sk,
tel. +421 258 257 111, www.metrostav.sk
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Ve spodních podlažích (3.PP až 4.NP) byl navržen sloupový systém s rastrem sloupů
ve vzdálenostech převážně 4,3 až 7,75 m. Jedná o lokálně podepřené stropní desky tloušťky
230 mm, výjimku tvoří deska nad 1.PP tloušťky 350 mm se zesílením na 500 mm v místě
hlavic. Podzemní části budovy jsou navrhnuty jako bílá vana s tloušťkou obvodové stěny
300 mm. Vnitřní monolitické železobetonové sloupy jsou průřezu 400 × 500 mm a v části
pod věžemi 500 × 800 mm.
Objekt je rozdělený do třech dilatačních celků A, B a C odpovídajících jednotlivým věžím.
Dilatační spáry jsou umístěné mezi jednotlivými věžemi v podnoži. Základová deska je
tloušťky 900 mm s prohloubením u nejvíce zatížených sloupů na 1100 mm, mimo věžovou
část je navržena deska tloušťky 500 mm s prohloubením pod sloupy na 800 mm. Deska je
podporována pilotovým založení. Vlastní základová spára objektu se nachází pod hladinou
podzemní vody.

3
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PŘEPOČTY NOSNÉ KONSTRUKCE – STAV K ROKU 2014

Na začátku roku 2014 byla firma Stráský, Hustý a partneři s.r.o. požádána novým
investorem firmou PRO TP 06 s.r.o. a dodavatelem stavby firmou Metrostav a.s.
o provedení přepočtů celého objektu s následným vypracováním projektů sanací. Přepočty
navazovaly na dřívější výpočty STU Bratislava [1].
Vlastní výpočet byl prováděn převážně ve
výpočtovém systému SCIA Engineer. Byly
vytvořeny lineární prostorové výpočetní
modely celé budovy pro ověření globálního
chování (obr. 2) a dále řada podrobných
modelů desek jednotlivých stropních
podlaží.
Pro přepočty bylo podstatné vyjít ze
skutečného provedení stavby. Podkladem
sice byla původní projektová dokumentace
z roku 2009. Bohužel, ale existovalo
několik jejich odlišných verzí, jak ve
výkresech tvaru, tak i ve výkresech
vyztužení. Bylo proto nutné ve spolupráci
s dodavatelem provádět řadu ověřujících
sond a průzkumů. Prověřovány byly
skutečné pevnosti betonu, skladby podlah,
střešních plášťů, tíha příček apod.
Destruktivně i
nedestruktivně
bylo
ověřováno vyztužení některých prvků.
Často byl konstatován značný nesoulad
skutečnosti
a
dostupné
projektové
dokumentace. Vzhledem k rozsahu
a časové náročnosti bylo nutné přepočty
Obr. 2 Výpočtový model věže A v programu
a průzkumy provádět souběžně. Kladlo to
SCIA Engineer
poté zvýšené nároky na výpočty, které bylo
nutné aktualizovat.
Stav objektu byl dále ověřován podrobnou vizuální pasportizací poruch jednak autory
přepočtů a dále kolektivem pracovníků z STU Bratislava pod vedením doc. Grambličky.
Byla zaznamenána zejména ve spodních podlažích řada významných poruch - trhlin
v deskách, stěnách, průvlacích apod.
Po studiu dokumentace se též ukázalo, že objekt je na řadě míst vyztužen velmi atypicky.
Jednalo se zejména o vyztužení parapetů, průvlaků, některých sloupů, obvodového pláště,
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desek apod. Ukázalo se, že toto vyztužení na mnoha místech neodpovídá výsledkům
výpočetních modelů a normovým požadavkům. Velkou neznámou bylo například působení
betonového obvodového pláště vlastní věže. Plášť je z velké části nepodepřený až na
základy, přičemž podporuje po obvodě všechny stropní desky věží.

Obr. 3 Přenos zatížení ze stěnového systému
na sloupy 4.NP a) výpočtový model,
b) půdorys

Obr. 4 Nelineární model horních podlaží věže
– průhyby v programu ATENA [2]
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Po provedení statických přepočtů všech tří
objektů (A, B, C) se konstatoval
nevyhovující stav konstrukcí v řadě
ustanovení norem platných v době
projektování stavby (STN 73 1201, STN 73
1204 aj.). V objektu v podstatě nebyla
jediná stropní deska, která by svým
vyztužením vyhovovala výše uvedeným
normám alespoň na první mezní stav
únosnosti. Alarmující bylo zejména
poddimenzování řady míst na mezní stav
protlačení. Též porušení ohybovým
momentem bylo na mnoha místech
nevyhovující. Jako zcela nevhodný se
ukázal i přechod mezi stěnovým systémem
věžových částí (od 5.NP výše) na sloupový
systém nižších podlaží (3.PP - 4.NP).
V této oblasti byly stěny tl. 220 mm
uloženy na sloupy na velmi malé dosedací
ploše (220 × 500 mm), která přenášela
zatížení z 18 podlaží (obr. 3). Detail
vykazoval výrazné překročení dovoleného
místního
namáhání
a
též
slabou
vodorovnou výztuž ve stěnách 5.NP nad
těmito detaily. To se projevovalo vznikem
šikmých trhlin ve stěnách 5.NP.
V některých místech byly ve stěnách nad
sloupy nevhodně umístěny i dveřní otvory,
které dosedací plochu dále zmenšovaly.
Objekty obsahovaly mnoho dalších
nevyhovujících míst (sloupů, stěn apod.).
Obecně nebyl navržen jasný konstrukční
systém se zřetelným přenosem svislého
a vodorovného zatížení shora do základů.
Po přepočtech bylo proto doporučeno
provést rozsáhlou rekonstrukcí objektu
(3.PP-4.NP) a zároveň bezodkladné
podepření vybraných částí věže dočasnými
podporami.
Stropní desky věžové části představují
v zásadě křížem armované stropní desky.
Jejich
vyztužení
ale
neodpovídalo
proběhům vnitřních sil z lineárních
rovinných
i
prostorových
modelů.
Z důvodu neobvyklého vyztužení desek
bylo přistoupeno k nelineární analýze
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pomocí programu Atena firmou Červenka Consulting, [2]. Vytvořeny byly nelineární
modely typické desky a ustupujících podlaží věží, obr. 4. Pochopitelně se vždy zvažovalo
několik variant výpočtů. Nakonec bylo prokázáno, že konstrukce věží je z hlediska mezních
stavů únosnosti bezpečná a nebylo tedy nutné pro ni navrhovat sanaci.

4

PROJEKTY SANACE
Vlastní projekt sanace [3] byl rozdělen do
několika částí, které spolu úzce souvisely:
podchycení věží, sanace stropních desek –
protlačení a ohyb, pochycení fasád, sanace
základů a ostatní sanace. Důležité bylo
vytvořit vhodný postup sanací tak, aby na
sebe navzájem navazovaly. Prioritní bylo
provedení včasné sanace nosného systému
věže A, neboť tato věž byla zobytněná.
Následovala sanace nosného systému věže
B nacházející se bezprostředně vedle
propadu, který provádění prací značně
komplikoval. Sutiny propadu nebylo
možné odstranit, do doby provedení
sanace nosného systému, jelikož zde bylo
riziko poškození budovy během vybírání
propadu. V průběhu projektování sanací
též investor postupně vyhodnocoval jejich
dopad a následné využití objektu. Došel
k názoru, že je třeba část nevyhovujících
desek obchodního centra zbourat, případně
některé části využít jinak, než se původně
zamýšlelo, [4]. Projekt sanací tuto
skutečnost musel pochopitelně zohlednit
a řada výpočtů se musela provést opětovně
na upravené zadání.
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Obr. 5 Půdorys 4.NP – červeně vyznačená
navržená sanace

5

NÁVRH PODCHYCENÍ NOSNÉHO SYSTÉMU VĚŽÍ

Základní koncepce návrhu zesílení vycházela z provedených přepočtů a z požadavků
investora. Šlo zejména o zajištění kritické oblasti přechodu stěnového systému věže 5.NP na
sloupový systém nižších podlaží. K tomu přibyl požadavek investora na nezasahování do
bytových částí 5.NP a výše z důvodu obsazenosti bytů, minimalizace zásahů do dispozic,
parkovacích míst v 3.PP až 4.NP a možnosti vytvoření bytů v 4.NP místo administrativních
prostor. Vycházejíce z výše uvedených požadavků je zesílení nosného systému věže
v principu navrženo pomocí:
•
•
•

Zesílení sloupů v osách E a H od 3.PP až do 4.NP obetonováním v tl. 150 mm.
Vytvoření dodatečných příčných betonových stěn v 3.NP a 4.NP v ose E a H
v tloušťky 350 mm podepírajících nevyhovující stěny 5.NP.
Vytvoření betonové „krabice“ z dodatečně betonovaných stěn v 4.NP zasahující
i do 3.NP. Tato konstrukce poté umožňuje přenášet zatížení do nosných sloupů
a zároveň podepírá obvodový plášť horních podlaží, obr. 5 a 6.
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Obr. 6 Příčný řez celým komplexem s vyznačenou úpravou nosného systému věží
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Obr. 7 Armování obvodových stěn 4.NP
Stěnový systém věže byl podle návrhu protažen do nižších podlaží, obr. 7 a 8. Jedná se vždy
o železobetonové konstrukce spřažené s původními konstrukcemi. Tento návrh posiluje
přechod mezi rozdílnými konstrukčními systémy, navíc eliminuje nevhodné umístění velké
těžké hmoty věžových částí na tenkých sloupech.
Návrh sanovaných prvků je proveden dle současně platných EN norem. Obdobný
konstrukční systém zesílení byl v zásadě navržen a proveden i pro věž B a C.
Vlastní realizace podchycení byla prováděna v letech 2014 až 2018. Vyžádala si značné
úsilí všech zainteresovaných. Pro realizaci bylo nutné odstranit řadu částí, které již byly
v předchozím stádiu dokončené, například bylo nutné odstranit příčky, podlahy, převádět
provizorně instalace (vodu, kanalizaci, elektro apod.). Sanace byla komplikována nutností
dopravy veškerého materiálu (betonu, výztuže, bednění) dovnitř budovy, bez možností
použití těžší mechanizace, jeřábů apod.
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Na podchycení nosného systému navazovalo provádění nových fasád v místě
předpokládaného odbourání obchodního centra a dalších sanací desek (protlačení a ohyb).
Předpokládá se, že o tom bude pojednáno v dalších navazujících článcích.

Obr. 8 Dokončené nové obvodové stěny 4.NP

6
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ZÁVĚR

Tento článek je zaměřen na popis řešení nejvýznamnějšího konstrukčního problému stavby
– zajištění podchycení vlastních věží. V současné době jsou všechny navržené sanace
úspěšně dokončeny v dobré kvalitě. Objekty A a B byly již zkoulaudovány. Nyní pokračují
práce na dokončení věže C. Je třeba říci, že provedené sanace výrazně zvýšily bezpečnost
celé stavby.
Vlastní sanace představovaly pro všechny zúčastněné sérii poměrně náročných činností.
Sanace proběhly úspěšně díky spojením sil investora (PRO TP 06, s.r.o.), generálního
dodavatele (Metrostav Slovakia a.s.), projektanta (Stráský, Hustý a partneři s.r.o.)
a technického dozoru. Důraz při provádění byl kladen i na monitoring budov (sedání,
náklony budov, sledování vývoje trhlin apod.), který je pravidelně vyhodnocován.
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CENTROOM PIEŠŤANY - PRÍČINY VZNIKU TRHLÍN
NENOSNÝCH MUROVANÝCH STIEN V JÚLI 2010
Vladimír Benko1– Kamil Laco2– Anton Sivčák3
ABSTRAKT
Nelineárna analýza nárastov priehybov a deformácií stropnej dosky nad 2.NP
medializovanej budovy CENTROOM Piešťany. Nelineárne výpočty boli robené pomocou
softwéru SOFISTIK [8]. Boli zohľadnené štádiá a časy priťažovania stropnej dosky
(prebraté zo stavebného denníka), nárasty priehybov zmenou tuhostí v čase, funkciami
dotvarovania a tiež boli vo výpočte zohľadnené nerovnomerné sadnutia jednotlivých
podpier (stĺpov) stropnej dosky podľa geodetických meraní [5]. Nelineárna analýza
deformácií stropnej dosky nad 2.NP, ako aj jej deformácie spôsobené nerovnomerným
sadnutím jednotlivých podpier boli porovnané s geodetickými meraniami k dátumu
11.8.2010, t.j. času objednania odborného posudku pasportizácie trhlín na SvF STU
v Bratislave [6]. Cieľom nelineárnych výpočtov bolo aj overenie či nárast priehybov
stropnej dosky po vymurovaní nenosných murovaných konštrukcií na ktorých vznikli trhliny
šírky až 4 mm v júni 2010 mohol byť príčinou vzniku trhlín. Nelineárna analýza po
porovnaní s jediným presným výpočtom - meranie „in situ“ geodetické merania [5] - môže
potvrdiť alebo vyvrátiť, či trhliny na nenosných murovaných stenách v júli 2010 boli
spôsobené nerovnomerným sadaním, alebo nárastom priehybu stropnej dosky od
zabudovania murovaných stien po čas pasportizácie trhlín, alebo vznik trhlín mohli
ovplyvňovať obidve príčiny.

1
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ÚVOD

Pred objednanou pasportizáciou trhlín na výplňovom murive a omietkach objektu Centroom
v Piešťanoch z roku 2010 bolo spracovateľmi odborného posudku [6] dňa 22.6.2010
telefonicky odporúčané osadiť na trhliny so šírkou viac ako 1 mm sadrové terčíky,
priebežne ich kontrolovať a vyhodnocovať. Nakoľko v priebehu 48 hodín (24. júna 2010stavebný denník) došlo k roztrhnutiu sadrových terčíkov a počas pasportizácie trhlín priebeh
najširších trhlín so šírkou niekoľko milimetrov jasne ukazoval na nerovnomerné sadanie
podpier vnútorných stĺpov objektu.
Závery odborného posudku [6] sú:
„Najvýraznejšie šikmé trhliny s najväčšou šírkou sa vyskytujú prakticky vo všetkých
podlažiach v osi 2. Ich smer a šírka jasne poukazuje na relatívne väčšie sadnutie stĺpa
v strede budovy v osi B oproti krajným stĺpom v osi A a osi C....“
„Priebeh a šírky trhlín poukazujú na nerovnomerné sadnutie stĺpa v osi B približne o 5 mm
oproti krajnej podpore v osi A a v osi C od zabudovania a omietnutia priečok do dátumu
16.7.2010, kedy boli zmapované a zakreslené priebehy a šírka trhlín.“ (obr.1 a obr.2).
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„Pokiaľ sa nepotvrdí geodetickými meraniami zastavenie nerovnomerného sadania,
neodporúčame kozmetické úpravy murovaných priečok, nakoľko predpokladáme ďalšie
poškodenia nenosných konštrukcií v objekte...“

Obr. 1.: Pasportizácia trhlín v 3.NP 16.7.2010 [6]
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Obr. 2.: Trhlina v osi A-B/2 so šírkou 4 mm 16.7.2010 [6]
Odporúčanie spracovateľov posudku bolo nerobiť kozmetické úpravy, ale boli navrhnuté
geodetické merania vztiahnuté na ŠNS (štátnu nivelačnú sieť) pre potvrdenie prípadného
nerovnomerného sadania stavby. Následne bolo odporúčané po niekoľkých mesiacoch
vyhodnotenie geodetických meraní a na základe vyhodnotenia meraní navrhnúť opatrenia,
ktoré by odstránili príčiny vzniku trhlín. Po päťročnej odmlke prišla objednávka preverenia
stáleho sa obnovovania trhlín hlavne na nenosných murovaných stenách budovy. V tomto
čase boli po piatich rokoch dodané aj pôvodne odporúčané geodetické merania stropnej
konštrukcie v 2.NP, aj keď tie neboli robené podľa pokynov posudzovateľov [6] z roku
2010. Tieto potvrdili veľké deformácie stropnej konštrukcie nad 2.NP. Po dodaní realizačnej
projektovej dokumentácie nosnej stropnej dosky nad 2.NP a 3.NP sa pri posúdení na
odolnosť v pretlačení preukázalo, že na mnohých miestach je odolnosť v pretlačení
niekoľkonásobne menšia ako predpisovali normové predpisy platné v čase návrhu
konštrukcie pre stavebné povolenie. Na základe havarijného stavu nariadil stavebný úrad
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vypratanie budovy a nariadil zhotoviteľovi firme KLIMATI TEAM s.r.o. a projektovej
kancelárii BETONING & PARTNER s.r.o. zosilniť budovu tak, aby sa dostala z havarijného
stavu a aby sa vlastníci bytov mohli do nej znovu nasťahovať.

2

NOSNÁ KONŠTRUKCIA – CENTROOM PIEŠŤANY

Polyfunkčný objekt pozostáva zo 7 nadzemných podlaží s pôdorysnými rozmermi
41 x 18 m. Nosný systém je železobetónová skeletová konštrukcia tvorená
železobetónovými stĺpmi s bezprievlakovou stropnou doskou (obr.3a). Železobetónové
jadro je v oblasti schodiska a výťahov. V mieste pripojenia k susednému objektu je nosná
oddilatovaná železobetónová stena.

B1
Obr. 3.: Pôvodný nosný systém a(vľavo), návrh sanácie b(stred) a odporúčané
nerealizované zosilnenie aj v 1.NP c(vpravo) [7]
V pozdĺžnom smere je vzdialenosť medzi nosnými stĺpmi 8,1 m v priečnom smere 4,9 m,
6,5 m a 8,1 m. Konštrukčná výška typických podlaží je 3,0 m, na prvom nadzemnom
podlaží 5,5 m a na druhom nadzemnom podlaží 4,2 m. Objekt je nepodpivničený bez
základovej dosky. Základové konštrukcie tvoria pilóty. Zaťaženie z hornej stavby zo stĺpov
sa cez hlavu pilót prenáša na jednu alebo dve širokopriemerové pilóty. Hlavice pilót nie sú
medzi sebou spojené nosnými prvkami schopnými prenášať ťahové a tlakové sily. Budova
je prvýkrát horizontálne spojená vo výške 5,5 m nad terénom stropnou doskou 1.NP.
Obvodové výplňové murivo a vnútorné deliace steny sú nenosné murované. Posudzovaná
stropná doska nad 2.NP je takmer typická s konštrukčnou výškou podlažia 3,0 m nad a 4,2
m pod doskou a dodržuje vyššie spomínané vzdialenosti medzi nosnými stĺpmi. Budova sa
zosilnila a dostala z havarijného stavu podľa obr. 3b, hoci autor zosilnenia dlho presviedčal
vlastníkov bytov a nebytových priestorov na zosilnenie podľa obr. 3c.

3

ANALÝZA STROPNEJ DOSKY NAD 2.NP

Pôdorys riešenej stropnej dosky nad 2.NP s vyznačením osí a podpier – stĺpov a stien na
obr.4.
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Obr. 4.: Schéma stropnej dosky z výpočtového modelu [8]
Pre nelineárny výpočet priehybu sa použil 3D model stropnej dosky so zvislými nosnými
konštrukciami (stenami a stĺpmi) - obr.5. Model bol vytvorený vo výpočtovom programe
SOFiSTiK [8].
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Obr. 5.: Výpočtový model stropnej dosky nad 2.NP na kóte +12,580
Hodnoty stálych zaťažení: vlastná tiaž dosky, zabudovanie nenosných murovaných
konštrukcií, podláh, ako aj čas počiatku ich pôsobenia na konštrukciu, boli zadávané podľa
údajov zo stavebného denníka zhotoviteľa. Model dotvarovania bol zohľadnený podľa [3].

3.1

Geodetické merania v roku 2010

V tabuľke 1 sú uvedené výsledky geodetických meraní [5] zo dňa 11.8.2010.
Tabuľka 1: Výsledky geodetických meraní
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Z geodetického merania (ktoré žiaľ nemeralo absolútne pohyby stropnej dosky, a teda aj
pohyby celej budovy vztiahnuté na ŠNS ako Benko odporúčal v júni 2010) je zrejmé, že od
času vybetónovania horizontálne rovnej stropnej dosky nad 2.NP došlo okrem priehybov
stropov aj k nerovnomernému sadnutiu stĺpov. Nerovnomerné sadania stĺpov sa podľa
geodetických meraní dajú jednoducho stanoviť: stĺp B/1 klesol relatívne od vybetónovania
stropnej dosky dňa 13.7.2009 do geodetického merania dňa 11.08.2010 o 7,7 mm, stĺp A/2
o 12,7 mm, B/2 o 22,8 mm, C,D/2 o 0,5 mm, B/3 o 20,3 mm, C,D/3 o 12 mm, B/4
o 22,1 mm, C,D/4 o 14 mm, B/5 o 21,9 mm, C,D/5 o 2,5 mm. Deformácie stropnej dosky
namerané geodetom aj s vplyvom nerovnomerného sadania boli najväčšie v poli A-B/2-3
a to 62 mm a v poli B-C,D/4-5 a to 57,6. Relatívne najväčšie deformácie aj
s nerovnomerným sadnutím stĺpov sú vzhľadom na menšie rozpätia v poli B-C,D/4-5. Ako
vidieť z posudku pasportizácie v danom poli nebola v uvedenej oblasti v júli 2010
zaznamená a pozorovaná ani jedna trhlina (obr. 1).

B1

Obr. 6.: Rozmiestnenie geodetických bodov

3.2

Nelineárna analýza priehybov stropnej dosky nad 2.NP

Výsledky deformácií stropnej dosky z nelineárnej analýzy so zohľadnením sadnutia podpier
podľa údajov nameraných v geodetickom posudku [5] sú na obr. 7.
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Obr. 7.: Pretvorenia dosky 2.NP so zohľadnením sadnutia podpier podľa [5]

3.3

B1

Porovnanie geodetických meraní s nelineárnou analýzou

Porovnanie geodetických meraní [5] s výsledkami nelineárnej analýzy ku dňu merania
11.8.2010 so zohľadnením modelovania podľa kap.3 pre priečny rez v osi 2 je na obr. 8
a pre priečny rez stropnou dosku medzi osami 2-3 je na obr. 9.
Porovnanie deformácií stropnej dosky, ktoré boli namerané geodetom [5] s nelineárnymi
výpočtami zohľadňujúcimi vplyv časov (podľa stavebného denníka) zabudovania stálych
zaťažení do konštrukcie (vlastná tiaž stropnej dosky 18.7.2009, murovanie obvodových
murovaných konštrukcií, murovanie ťažkých nenosných protihlukových medzibytových
stien SILKA 13.10.2009, zabudovanie ľahkých priečok YTONG 13.12.2009, vyhotovenie
podláh 11.3.2010), ako aj vplyv reologických zmien ukazuje veľmi dobrú zhodu medzi
relatívnym geodetickým meraním (jediný presný výpočet – meranie „in situ“)
s výsledkami nelineárnej analýzy. S ohľadom na dobrú zhodu výsledkov môžeme
nelineárny model použiť aj na overenie nárastov priehybov stropnej dosky
v inkriminovaných miestach. Či nárast priehybov od zabudovania nenosných murovaných
stien a priečok do doby vypracovania odborného posudku [6] mohol spôsobiť poškodenie
nenosných murovaných stien a priečok.
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Obr. 8.: Pretvorenia dosky 2.NP v osi 2: geodetické merania [5] a nelineárny výpočet [8]
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Obr. 9.: Pretvorenia dosky 2.NP osi 2-3: geodetické merania [5] a nelineárny výpočet [8]
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3.4

Nárasty priehybov stropov od zabudovania murovaných konštrukcií

Na obr. 10 je znázornený nárast priehybu stropnej dosky v osi B-C,D/2 objektu od
zabudovania medzibytovej priečky SILKA 13.10.2009 do 2. geodetického merania
11.8.2010. Nárast priehybu bez vplyvu nerovnomerného sadania by bol 4,75 mm. Limitná
hodnota podľa [3] kap. 7.4.1 (5), ktorá by mala zabezpečiť nepoškodenie priečok je
L/500 = 5500/500 = 11 mm. Murovaná stena SILKA v osi B-C,D/2 by dňa 16.7.2010
(pasportizácia trhlín odborníkmi zo SvF STU v Bratislave [6]) bez nerovnomerného sadania
s istotou nemala žiadnu trhlinu.
Na obr. 11 je znázornený nárast priehybu stropnej dosky v osi A-B/2 objektu od
zabudovania medzibytovej priečky YTONG 13.12.2009 do 2. geodetického merania
11.8.2010. Nárast priehybu bez vplyvu nerovnomerného sadania by bol 13,10 mm. Limitná
hodnota podľa [3] kap. 7.4.1 (5), ktorá by mala zabezpečiť nepoškodenie priečok je
L/500 = 8100/500 = 16,2 mm. YTONG v osi A-B/2 by dňa 16.7.2010 (pasportizácia trhlín
odborníkmi zo SvF STU v Bratislave [6]) bez nerovnomerného sadania nemal žiadnu
trhlinu.
O tom, že v oblasti medzi osami 2-3 nemali byť bez vplyvu nerovnomerného sadania žiadne
trhliny svedčí aj to, že relatívne najväčšia deformácia stropnej dosky určená geodetom aj
s vplyvom nerovnomerného sadania okolitých stĺpov bola v poli B-C,D/4-5 s rozpätím
6500 mm rovná 57,6 mm. Príčina vzniku trhlín bola odborníkmi zo SvF STU v Bratislave
v júli 2010 veľmi presne určená – jednalo sa o nerovnomerné sadania stĺpov v osi B objektu.
Veľmi zle založenej sedempodlažnej budovy bez základovej dosky, bez prepojenia hlavíc
pilot základovými pásmi. Budovy, ktorá je prvýkrát stužená stropnou doskou 5.5 m nad
zemou. Absolútne nevyhovujúci nosný systém pre seizmické návrhové situácie a zlé
základové pomery, čo Piešťany spĺňajú už len svojím názvom.
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Obr. 10.: Nárast priehybu stropu od zabudovania SILKY (13.10.2009) do 11.8.2010 [5]

B1

Obr. 11.: Nárast priehybu stropu od zabudovania YTONGu (13.12.2009) do 11.8.2010 [5]
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4

ZÁVERY

Aj nelineárna analýza nárastov deformácií stropnej dosky a geodetické merania [5]
potvrdzujú, že jedinou príčinou vzniku trhlín na murovaných konštrukciách v roku 2010
bolo nerovnomerné sadanie objektu CENTROOM Piešťany v osi B. Spracovatelia posudku
[6] z Katedry betónových konštrukcií a mostov veľmi presne - po pasportizácii trhlín
16.7.2010 - identifikovali hlavnú príčinu vzniku trhlín na objekte CENTROOM Piešťany.
V priebehu piatich rokov 2010-2015 sa potvrdili aj ich závery, kde odporúčali nerobiť
kozmetické úpravy, kým sa neodstráni príčina.
Záverom len konštatujeme, že investor po obdržaní geodetických meraní 9.2010 by bol
urobil lepšie, keby ich nenechal vyhodnocovať statikovi stavby, ale mal ich v roku 2010
poskytnúť zhotoviteľovi stavby, ktorý ich mohol posunúť spracovateľom posudku [6].
Táto práca bola podporovaná výskumným projektom VEGA č. 1/0456/17 "Nelineárna
analýza betónových a spriahnutých konštrukcií".
Článok vznikol s podporou Univerzitného vedeckého parku STU Bratislava (ITMS:
26240220084).
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STAVEBNO-TECHNICKÉ A STATICKÉ HODNOTENIE
ŽELEZOBETÓNOVÝCH SÍL NA CEMENT
Juraj Bilčík1– Július Šoltész2 - Lýdia Matiašková3
ABSTRAKT
Životnosť železobetónovej konštrukcie sila závisí v značnej miere od degradácie základných
materiálov - betónu a výstuže - v dôsledku interaktívneho pôsobenia fyzikálnych
a chemických účinkov, výluhov, prevádzkových a atmosférických podmienok. Predmetom
hodnotenia sú nosné materiály sila: betón a v ňom zabudovaná oceľová betonárska výstuž.
Overenie odolnosti síl sa sústreďuje na priebeh degradácie betónu a betonárskej výstuže,
ktorá má významný vplyv na odolnosť sila z hľadiska medzných stavov únosnosti,
používateľnosti i trvanlivosti. V príspevku sa analyzujú účinky týchto zaťažení, ako aj
výsledky stacionárneho a nestacionárneho teplo-technického výpočtu steny sila.

1

ÚVOD

Spoločným znakom valcovitých konštrukcií ako sú napríklad nádrže, silá, komíny
a chladiace veže je veľký pomer medzi plochou vystavenou obklopujúcemu prostrediu
a prierezovými rozmermi. Vzhľadom na charakter a využívanie týchto konštrukcií je ich
spoľahlivosť, teda odolnosť, používateľnosť a trvanlivosť, ohrozená nielen priamym
zaťažením ale aj objemovými zmenami od teplotných účinkov, koróziou betónu a výstuže.
Teplotné rozdiely sú častou príčinou vzniku a rozvoja zvislých deliacich trhlín, ktoré môžu
spôsobiť čiastočnú alebo úplnú stratu schopnosti konštrukcie plniť požadované funkcie.
Silá sú zaťažené predovšetkým vlastnou tiažou, tiažou náplne, vetrom, seizmicitou
a účinkami objemových zmien. Teplotný spád v betónovej stene sila na cement je vyvolaný
rozdielom teploty medzi čerstvo uloženým cementom (90 až 110 °C) a teplotou
obklopujúceho prostredia. Tento teplotný spád je podstatne menší ako napríklad v komínoch
(bežne 200 až 300 °C), stena sila však najčastejšie nemá tepelnú izoláciu.
Železobetónová stena sila je z vonkajšej strany najčastejšie vystavená stupňom prostredia
XC4 a XF1, z vnútornej strany XC1. Pre prostredie XC4 odporúča STN EN 1992-1-1 [1]
maximálnu šírku trhlín 0,3 mm a krytie výstuže cnom = cmin + Δcdev = 30 + 10 ≥ 40 mm.
V prípade vyšetrovaných síl sa jedná o štíhle tenkostenné kruhové železobetónové silá na
uskladnenie cementu. Vnútorný priemer steny sila je 10,80 m, hrúbka steny 250 mm.
Celková konštrukčná výška po atiku je 80,5 m. Dno sila je podopierané betónovou
podnožou, ktorá je založená na železobetónovej monolitickej základovej doske. Nakoľko
najzávažnejšie poruchy sila sú kaverny v pracovných škárach steny, v posudku sa podrobne
analyzuje odolnosť steny sila. Aktuálny stav železobetónovej steny sila sa hodnotí na
základe pôvodnej projektovej dokumentácie, výsledkov podrobnej vizuálnej prehliadky,
skúšky vzoriek betónu odobraných zo steny sila na stanovenie pevnosti betónu v tlaku,
modulu pružnosti, karbonatácie betónu a statického výpočtu.

prof. Ing. PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov, Radlinského 11,
810 05 Bratislava, tel.: (02)59274-546, e-mail: juraj.bilcik@stuba.sk
doc. Ing. PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov, Radlinského 11,
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3
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STAVEBNO-TECHNICKÉ HODNOTENIE

Posudzovaná stena sila bola najprv podrobená podrobnej vizuálnej prehliadke, ktorá
umožňuje lokalizovanie porúch, ktoré vznikajú alebo sa prejavujú na povrchu konštrukcie.
Ako príznaky priebehu poruchy sa identifikujú spravidla odchýlky od pôvodného stavu, ako
napr. porušené alebo odpadnuté vrstvy, stopy korózie výstuže, vlhké miesta, výkvety, rozvoj
trhlín, kaverny a pod. Jadrové vývrty sa použili na overenie pevnosti modulu pružnosti
a karbonatácie betónu, hrúbky krycej vrstvy a priemeru výstuže. Nedeštruktívnym
prístrojom na báze magnetickej indukcie sa zisťovali osové vzdialenosti vodorovnej
a zvislej výstuže.
2.1 Poruchy pôvodných pracovných škár v stene sila
Vizuálna prehliadka spolu s akustickým trasovaním preukázali silne porušenie dvoch až
štyroch celoobvodových pracovných škár v rôznych výškach stien síl. Zo statického
hľadiska je treba poruchy pôvodných pracovných škár – vznik hlbokých kaverien (hĺbka 40
až 80 mm), spojené s intenzívnou koróziou betonárskej výstuže považovať za veľmi
významné (havarijné) poruchy (obr. 1).
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Obr. 1 Kaverna v pracovnej škáre na vonkajšom povrchu steny sila
O príčinách vzniku porúch v pracovných škárach možno konštatovať, že sa jedná
predovšetkým o technologické chyby počas zhotovovania steny, ktoré v súčasnosti nie je
možné jednoznačne identifikovať. Primárne sa jedná o tieto chyby:

použitie betónu nevhodnej konzistencie,

rozmiešanie čerstvého betónu pri jeho ukladaní,

oneskorené spájanie dvoch betónov v pracovnej škáre

netesnosť debnenia v mieste pracovnej škáry, čím dochádza k výtoku cementového
mlieka a tvorbe pórovitej štruktúry na povrchu betónu

nedostatočné alebo nadmerné zhutňovanie čerstvého betónu

neskoré alebo žiadne ošetrovanie uloženého betónu, predčasné oddebnenie a pod.
Najpravdepodobnejšie sa jedná o kombináciu vyššie uvedených chýb.
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2.2 Vyšetrovanie trhlín
V rámci vizuálnej prehliadky sa zisťovala poloha, dĺžka a šírka zvislých a vodorovných
trhlín.
Zvislé trhliny vznikajú najmä od teplotného spádu medzi vnútorným a vonkajším povrchom
steny sila. Jedná sa väčšinou o trhliny prechádzajúce cez celú hrúbku drieku komína (tzv.
deliace trhliny). Pri nedostatočnom vystužení drieku komína vodorovnou výstužou
pri vonkajšom povrchu sú pomerne široké. Za poruchu sa označujú ak ich šírka w je väčšia
ako odporúča STN EN 1992-1-1 (pre vyšetrované silo w ≥ 0,3 mm).
Na stene sila sa vyskytujú aj vodorovné trhliny, ktoré môžu mať rôzne príčiny. Na
vyšetrovaných silách prevažujú vodorovné trhliny oproti vertikálnym trhlinám. Vzdialenosti
vodorovných trhlín zodpovedajú osovej vzdialenosti vodorovnej prstencovej výstuže, to
znamená, že vznikli od expanzných účinkov koróznych splodín. Hĺbka týchto trhlín
najčastejšie zodpovedá hrúbke betónovej krycej vrstvy. Príčinou je nedostatočná hrúbka
a kvalita krycej vrstvy betónu. Korózia výstuže ohrozuje spoľahlivosť v dôsledku straty
prierezovej plochy výstuže a porušenia súdržnosti medzi výstužou a betónom.

STATICKO-DYNAMICKÝ VÝPOČET

2

Vyššie opísané silá bola projektovaná v rokoch 1975 -1979. Postavená začiatkom 80-tých
rokov. Projektanti v tom čase projektovali podľa rozdielnych predpisov a noriem, ktoré boli
v 90-tých rokoch postupne nahradené súborom euronoriem STN EN 1990 až 1999. Okrem
predpisov je zrejmý aj výrazný posun v „možnostiach a výkonoch“ výpočtových systémov.
Inými slovami, čo je možné modelovať a vypočítať dnes, sa nedá porovnať s možnosťami
v 1975. Dnešné nástroje na nelineárne výpočty, zohľadňujú materiálové a geometrické
nelinearity, možno uvažovať Xx100 kombinácií zaťažení, riešiť x variant konštrukcie,
a využiť automatické dimenzovanie výstuže. To v 1975 nebolo možné.
Čo sa ešte výrazne zmenilo? Sprísnili sa zaťažovacie normy. Projektuje sa na zvýšenú
intenzitu zaťaženia vetrom, významne narástlo seizmické zaťaženie. Výpočtové systémy
umožňujú analyzovať rôzne teplotné scenáre, ktoré môžu pôsobiť na konštrukciu sila.
Napríklad letný, resp. zimný režim prevádzky alebo plnenia sila. STN EN 1991-4, je tak
zložitá norma, že statický výpočet sila sa mení na extrémne komplikovaný komplex úloh.
Riešenie sa rozvetvuje a projektant „sa musí sa správne rozhodovať“ čo má uvažovať a musí
preukazovať. To znamená, že technológia už musí byť naprojektovaná. Rieši odpovede na:
- rozmerové obmedzenia určujú, či je možné normu použiť,
- určiť, či je silo, štíhle, veľmi štíhle, resp. hrubostenné,
- zatriediť silo pre určenie triedy zaťaženia,
- určiť techniku plnenia a vyprázdňovania sypkých materiálov skladovaných v sile,
- zohľadniť vlastnosti materiálov v extrémoch ich štatistického rozsahu ([6] tab.3.1),

-

určiť limity excentricity plnenia sila, určiť kategóriu trenia materiálu a steny sila,
správne vytvoriť kombinácie zaťažení pre jednotlivé návrhové situácie,
správne určiť teplotné zaťaženia, odvodené z teplôt definovaných prevádzkou.
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V ďalšej časti sa rieši problematika určenia reálnych teplotných zaťažení, ktoré v rôznych
scenároch pôsobia na steny sila.
Pre MSO sa uvažovalo s teplotnými účinkami podľa prevádzky sila. Hodnoty boli uvedené
v projekte rekonštrukcie, ktorý vypracovala renomovaná projekčná kancelária. Teplotné
scenáre – boli aktualizované, upravené o vstupnú teplotu cementu, z pôvodne
predpokladaných 110°C, klesla teplota cementu na 90°C. Analyzuje sa pôvodný teplotný
scenár zimnej prevádzky.
3.1 Pôvodne uvažovaný teplotný scenár zimnej prevádzky: 110º/-24º
Teplota vzduchu v exteriéri -24°C, teplota vonkajšieho povrch sila -7°C, teplota náplne sila
110°C, teplota vnútorného povrchu 55°C. Údaje boli prevzaté z teplotechnického/stacionárneho výpočtu spoločnosti PIO Keramoprojekt a. s. Boli overené
nezávislým stacionárnym výpočtom.
Nasledujúce výsledky dokumentujú množstvo potrebnej výstuže vo výške do 30 m a nad
50 m steny sila. Je to maximálne množstvo vodorovnej výstuže pre všetky kombinácie MSO
podľa [6] na vonkajšom povrchu. Zabudované množstvo podľa projektu je do výšky
26,20 m 43,9cm2 a do výšky 31,20 m 37,7 cm2 a postupne klesá na 10Ø14 = 15.4 cm2.
Potrebná výstuž plášťa do 30 m

Potrebná výstuž plášťa od 55 do 65 m
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Obr. 2 Potrebná vodorovná výstuž na vonkajšom povrchu
Po vyhodnotení výsledkov (potrebnej vodorovnej výstuže pri vonkajšom povrchu)
možno konštatovať, že v spodnej časti sila do 30 m, je dostatočné množstvo výstuže.
Vo výške 30 m, chýba približne 1cm2. V hornej časti sila chýba cca 50 % výstuže.
Najviac výstuže je potrebné na vykrytie teplotného gradientu 62 K, čo predstavuje
približne 17 cm2 výstuže.
Po vyhodnotení výsledkov je zrejmé, že pre návrh vodorovnej výstuže je rozhodujúce
zaťaženie od prevádzkových teplôt, konkrétne od rozdielu teplôt na povrchoch sila, t. j. od
teplotného gradientu (ďalej T G). Tento účinok sa preveril nestacionárnym teplo technickým
výpočtom v programe SOFiSTiK, verzia 2018.
Realita je ale iná ako predpokladá pôvodné riešenie, nakoľko stacionárne riešenie uvažuje
s konštantnou teplotou cementu. Ak sa však úloha rieši nestacionárne – to znamená že
cement v čase chladne, teplotné zaťaženia plášťa sa menia v čase a sú podstatne nižšie,
Obr. 3.
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3.2 Nestacionárny teplo technický výpočet
Fyzikálno-teplotné charakteristiky materiálov:
Betón: λ = 2,3 W/(m2 K)
c = 1100 J/(kg K)
ρ = 2500 kg/m3

tepelná vodivosť
merná tepelná kapacita betónu
objemová hmotnosť betónu

Suchý horúci cement:
λ = 2,3 W/(m K)
c = 920 J/(kg K)
ρ = 1500 kg/m3

tepelná vodivosť
merná tepelná kapacita suchého cementu
objemová hmotnosť betónu

Okrajové podmienky:
Súčiniteľ prestupu tepla pri vynútenom prúdení (podľa Jonassona):
αpw = 5,6+3,95w kde w je rýchlosť vetra v m/s
Súčiniteľ prestupu tepla pri prirodzenom prúdení: αp = 6 W/(m2 K)
Scenár plnenia:
Cement pri plnení: Ti,cem = 110°C, teplota vzduchu: To = -24°C. Východisková teplota
betónovej konštrukcie sila pri plnení: Ti,sila = -15°C, teplota ohriateho vzduchu v sile po
plnení: 8°C.
Rýchlosť vetra w1 = 3 m/s (mierny vietor).
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Obr. 3 Teplotný gradient po hrúbke sila v čase od plnenia horúcim cementom

4

ZÁVERY

Na základe dlhodobých skúsenosti zo stavebno-technického hodnotenia priemyselných
komínov, chladiacich veží a síl sa v príspevku analyzujú príčiny najčastejších chýb a porúch
stien železobetónových síl na cement. Rozsah a stupeň poškodenia diagnostikovaných stien
síl jednoznačne potvrdili, že najkritickejšie poruchy – kaverny sa vyskytujú v miestach
pracovných škár. V príspevku sa konštatuje, že ich vznik je predovšetkým dôsledok
technologických chýb počas zhotovovania steny. Najpravdepodobnejšie sa jedná
o kombináciu v ods. 2.1 uvedených chýb. Ďalšou významnou poruchou steny sila je
pokročilá korózia najmä vodorovnej betonárskej výstuže v dôsledku malej hrúbky a zlej
kvality betónovej krycej vrstvy.
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Od čias kedy boli vyšetrované silá projektované a zhotovené došlo k výraznému zvýšeniu
výkonu výpočtových systémov umožňujúci zohľadniť materiálovú a geometrickú
nelinearitu, veľké množstvo kombinácií zaťažení a analýzu rôznych teplotných scenárov
prevádzky sila. Nové zaťažovacie normy priniesli zvýšenú intenzitu zaťaženia vetrom
a významný nárast seizmického zaťaženia.
Po vyhodnotení výsledkov staticko-dynamického výpočtu je zrejmé, že pre návrh
vodorovnej výstuže steny sila je rozhodujúce zaťaženie od prevádzkových teplôt, konkrétne
od rozdielu teplôt na povrchoch sila, t. j. od teplotného gradientu. Tento účinok sa preveril
stacionárnym i nestacionárnym teplo-technickým výpočtom.
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OVERENIE PREBUDOVANIA PRIEPUSTU PRE PODZEMNÚ
VODU NA OBJEKT CESTNEJ DOPRAVY
Juraj Bilčík1– Július Šoltész2 - Róbert Sonnenschein3 – Ivan Hollý4
ABSTRAKT
Overenie prebudovania priepustu pre priesakovú vodu sa robilo v rámci požiadavky
technickej uskutočniteľnosti prebudovania časti priepustu na objekt cestnej dopravy
a kvalifikovaného odhadu jeho zostatkovej životnosti. Diagnostika priepustu mala za cieľ
spresniť a rozšíriť informácie na posúdenie stavebno-technického stavu železobetónového
priepustu pre podzemnú priesakovú vodu z hľadiska odolnosti a zostatkovej životnosti. Na
tento účel sa použili diagnostické metódy, ktoré poskytujú podklady pre overenie statickej
a dynamickej odolnosti a životnosti priepustu z hľadiska korózie výstuže iniciovanej
karbonatáciou betónu, resp. chloridmi.

1

ÚVOD

Cieľom zistenia stavebno-technického stavu železobetónového priepustu bolo preverenie
uskutočniteľnosti prestavby časti priepustu pre cestnú dopravu. Zmenou využívania
priepustu dochádza k zmenám statického, dynamického a environmentálneho zaťaženia,
požiarnej a rázovej odolnosti. Pri hodnotení aktuálneho stavu železobetónového priepustu
pre priesakovú vodu sa postupovalo podľa STN ISO 13822 [1]. V príspevku sa analyzuje
zostatková životnosť na základe korózie betonárskej výstuže iniciovanej karbonatáciou
betónu a difúziou chloridov, v dôsledku zvýšenej agresívnosti prostredia v cestnom tuneli.
Na získanie podkladov pre predpovedanie zostatkovej životnosti priepustu sa stručne
komentujú použité diagnostické metódy a ich výsledky.

2

STAVEBNO-TECHNICKÝ STAV PRIEPUSTU

2.1 Popis konštrukcie priepustu
Priepust má päť otvorov na prietok vody (vnútorné rozmery otvoru 4,50 x 2,50 m) a jednu
komunikačnú štôlňu. Dĺžka priepustu je 499,74 m. Nosná konštrukcia priepustu bola
projektovaná a realizovaná ako rámová spriahnutá železobetónová konštrukcia (prefamonolit), pozostávajúca z 27 blokov. Základovú dosku tvoria monolitický železobetón
hrúbky 800 mm a spádový betón hrúbky 300 mm (obr. 1). Steny majú po obvode
železobetónové panely hrúbky 150 mm a v strede monolitickú železobetónovú stenu hrúbky
600 mm. Stropnú dosku priepustu tvoria železobetónové panely hrúbky 250 mm
a nadbetónovaný monolitický železobetónový strop hrúbky 800 mm [2].
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Obr. 1 Vzorový priečny rez časti priepustu (jeden otvor priepustu) [2]

2.2 Diagnostika priepustu
Úlohou diagnostiky bolo spresniť a rozšíriť informácie pre posúdenie stavebno-technického
stavu priepustu. Na zistenie skutkového stavu z hľadiska technickej uskutočniteľnosti
prebudovania časti priepustu pre cestnú dopravu a kvalifikovaného odhadu zostatkovej
životnosti železobetónovej konštrukcie priepustu sa použili tieto uvedené diagnostické
metódy:
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−

podrobná vizuálna prehliadka

−

stanovenie pevnosti betónu v tlaku z jadrových vývrtov

−

zistenie osovej vzdialenosti, priemerov a hrúbky krycej vrstvy výstuže

−

merania hĺbky karbonatácie betónu (obr. 2).

a)

−

b)

−
−
−
−

−
Obr. 2 Meranie karbonatácie betónu: a) na vysekaných betónových plochách,
b) na jadrových vývrtoch
Meraním bolo zistené, že karbonatácia betónu stien sa pohybuje v intervale od 3 mm
(v priepuste) do 10 mm (pri portáli). Menšie hĺbky karbonatácie betónu v priepuste súvisia
s dlhodobým nasýtením betónu vodou vo väčších vzdialenostiach od portálu. Možno
konštatovať, že vodorovná aj zvislá výstuž sa v čase skúšok nachádzala v alkalickom
prostredí betónu, ktoré ju chránilo pred koróziou ocele.
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3

ANALÝZA ŽIVOTNOSTI

Predmetom analýzy životnosti sú nosné materiály priepustu: betón a v ňom zabudovaná
oceľová výstuž. Betónu prospievalo dlhodobo vlhké prostredie bez zmrazovacích
a rozmrazovacích cyklov a boli vytvorené priaznivé podmienky pre jeho hydratáciu.
Vlhkosť betónu spomaľovala jeho karbonatáciu. Všetka betonárska výstuž je v súčasnosti
v alkalickom prostredí betónu, ktoré vytvára pasivujúci povlak na jej povrchu. Prostredie,
ktorému bol priepust doteraz vystavený, možno označiť ako mokré, občas suché, čo
zodpovedá stupňu prostredia XC2. Sem patria povrchy betónu vystavené dlhodobému
pôsobeniu vody alebo vysokej (≥ 85 % RV) vlhkosti vzduchu.
Podmienky pre trvanlivosť betónu a betonárskej výstuže sa výrazne zmenia zmenou funkcie
časti priepustu, ktorá bude slúžiť ako cestný tunel. Cestný tunel bude vystavený stupňom
agresívnosti prostredia:
−

XC3 z hľadiska karbonatácie betónu,

−

XD3 z hľadiska difúzie chloridových iónov z chemických rozmrazovacích látok
(ChRL).

Korózia výstuže

Na základe vyššie uvedených skutočností sa posúdenie životnosti sústreďuje na priebeh
korózie betónu a betonárskej výstuže iniciovanej karbonatáciu betónu, resp. difúziou
chloridov z ChRL, ktoré môžu mať významný vplyv na železobetónový priepust z hľadiska
medzných stavov únosnosti, používateľnosti i trvanlivosti (obr. 3).
Poruchy MSÚ:
- MSÚ 1
- MSÚ 2
- MSÚ 3

T

Poruchy MSP:
- MSP 1
- MSP 2
- MSP 3
Depasivácia

CO2, Cl

-

Pasívne štádium tp
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RH

O
2

Aktívne štádium ta

Čas t

Návrhová životnosť

Obr. 3 Schematické znázornenie vplyvu korózie výstuže na životnosť priepustu
3.1 Zostatková životnosť z hľadiska korózie výstuže iniciovanej karbonatáciou betónu
Obsah CO2 v atmosfére je s hodnotou 0,04 % prakticky konštantný, t. j. približne
800 mg/m3. Vo výfukových plynoch je obsah CO2 podstatne vyšší, to znamená, že už malé
množstvo výfukových plynov, napr. v tuneloch alebo garážach, významne zvyšuje obsah
CO2 vo vzduchu (do 0,1 %, t. j. 2000 mg/m3) [3]. Na ochranu výstuže v cestnom tuneli treba
preto urobiť aktívne opatrenia na spomalenie postupu karbonatácie betónu, napr. náterovým
systémom s veľkým difúznym odporom pre CO2. Pasívne štádium po zmene využívania
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priepustu na cestný tunel by sa skrátilo odhadom na tp = 50 rokov od dátumu zhotovenia
priepustu, t. j. tp = 23 rokov pre vodorovnú výstuž a tp = 40 rokov pre zvislú výstuž od
roku 2017.
Celkovú životnosť priepustu po prebudovaní t možno zapísať v tvare: t = tp + ta
Aktívne štádium korózie výstuže sa považuje za ukončené, ak nastane neakceptovateľná
strata prierezovej plochy výstuže alebo súdržnosti, prípadne ak sa v betónovej krycej vrstve
zistia trhliny vyvolané koróziou výstuže. Časový úsek do prejavenia uvedených porúch
korózie výstuže v stene sa stanovil výpočtom: ta= 36 rokov pre vodorovnú výstuž
a ta= 39 rokov pre zvislú výstuž.
Zostatková životnosť priepustu po prebudovaní na cestný tunel z hľadiska korózie výstuže
iniciovanej karbonatáciou betónu:
−
vodorovná výstuže t = tp + ta = 23 + 36 = 59 rokov
−

zvislá výstuže t = tp + ta = 40 + 39 = 79 rokov.

3.1 Zostatková životnosť z hľadiska korózie výstuže iniciovanej chloridmi
Ak sú betónové konštrukcie vystavené pôsobeniu chloridov (napr. z posypových materiálov
na zimnú údržbu ciest), chloridové ióny prenikajú difúziou do betónu. Obsah chloridov
v betóne sa vyjadruje percentuálnym podielom chloridových iónov k hmotnosti cementu.
Koncentrácia chloridov v úrovni výstuže sa porovnáva s kritickým obsahom chloridov
vyvolávajúcim depasiváciu výstuže, ktorý závisí na zložení betónu a environmentálnych
podmienok prostredia. Za kritickú úroveň sa všeobecne považuje interval od 0,2 % do
0,4 %.
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Pri hodnotení priepustu z hľadiska chloridmi akcelerovanej korózie výstuže ŽB konštrukcií
tunelov bola uvažovaná receptúra použitého betónu podľa odbornej literatúry [4], nakoľko
nebolo k dispozícií zloženie použitého betónu na zhotovovanie. Ako spojivo v betóne bol vo
výpočtoch uvažovaný troskoportlandský cement (CEM II/B).
Plne pravdepodobnostný návrh na modelovanie prenikania chloridov (Model Code 2010
[5]) je založený na bilancii kritickej koncentrácie chloridov Ccrit so skutočnou koncentráciou
chloridov na povrchu výstuže v krycej vrstve v čase t. Kritická hodnota koncentrácie
chloridov na povrchu výstuže, v čase t sa podľa Model Code 2010 vypočíta:

𝐶𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝐶 𝑥 = 𝑎, 𝑡 = 𝐶0 + 𝐶𝑠,∆𝑥 − 𝐶0 . 1 − 𝑒𝑟𝑓
kde

𝑎 − ∆𝑥
2. 𝐷𝑎𝑝𝑝 ,𝐶 𝑡 . 𝑡

C0 je pôvodný obsah chloridov v betóne [hm.-%/c]
CS,Δx - obsah chloridov na povrchu betónu v hĺbke Δx v sledovanom čase [hm.-%/c].

Výsledky výpočtu sú uvedené pre vodný súčiniteľ betónu w/c = 0,40; 0,45 a 0,50 sú
uvedené v tab. 1.
Pri hodnotení výsledkov životnosti sa plánovaná životnosť uvažovala hodnotou 60 rokov.
Výpočet návrhovej životnosti zohľadňuje pri výpočte dĺžky pasívneho štádia podmienky
zimnej údržby v danej lokalite.

282

Tab. 1 Porovnanie výsledkov výpočtov

2.2 Vyšetrovanie trhlín
4

ZÁVERY

Hodnotenie priepustu na zmenené podmienky užívania z hľadiska karbonatácie betónu
nepredstavuje stupeň prostredia XC3 výraznejšie riziko jeho životnosti v krátkodobom
horizonte. Ak sa na vnútorný povrch tunela nanesie ochranný náterový systém s vysokým
difúznym odporom voči prieniku CO2 bude tunel vyhovovať aj počas nasledujúcich
60 rokov.
Výpočet životnosti konštrukcie preukázal, že pre stupeň prostredia XD3 hrúbka krycej
vrstvy 27 mm nevyhovuje ani v prípade, že do výpočtu bolo zahrnuté aktívne štádium
zvyškovej životnosti. Z uvedeného vyplýva, že pri zmene účelu posudzovanej betónovej
konštrukcie priepustu na cestný tunel po dobu plánovanej životnosti 60 rokov je treba
zabrániť prenikaniu chloridových iónov z ChRL do betónovej konštrukcie.
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EXPERIMENTÁLNA ANALÝZA RÔZNYCH TYPOV DODATOČNE
VLOŽENEJ ŠMYKOVEJ VÝSTUŽE V LOKÁLNE PODOPRETÝCH
STROPNÝCH DOSKÁCH
Ondrej Keseli1– Juraj Bilčík2
ABSTRAKT
Prísnejšie požiadavky nových noriem, požiadavky na zvýšenie zaťažiteľnosti stropných
konštrukcií spojené so zmenou využívania budov, či chyby v návrhu alebo pri zhotovovaní,
môžu viesť k potrebe zosilnenia existujúcej budovy. V príspevku sú experimentálne
analyzované a porovnané rôzne systémy zosilňovania lokálne podopretých stropných dosiek
na účinky pretlačenia dodatočne vloženou šmykovou výstužou. V závere sú uvedené
odporúčania pre návrh zosilnenia rôznymi typmi dodatočne vloženej šmykovej výstuže.

1

ÚVOD

Lokálne podopreté (bezprievlakové) stropné dosky sú v súčasnosti najpoužívanejším typom
stropných dosiek. Za ich úspechom u architektov a developerov je najmä vysoká variabilita
usporiadania vnútorného priestoru. Lokálne podopretá stropná doska má v porovnaní
s doskou s prievlakmi jednoduchšie debnenie a vystuženie, čo na strane zhotoviteľov
zvyšuje efektivitu a rýchlosť výstavby. Pri návrhu lokálne podopretej dosky je nutné
venovať zvýšenú pozornosť priehybom dosky a kritickému styku stĺpa s doskou, kde
dochádza ku koncentrácii ohybových momentov a šmykových síl.

B1

Obrázok 1
pretlačenia

Spôsoby zosilňovania lokálne podopretých stropných dosiek na účinky

Na zvýšenie odolnosti stropnej dosky v pretlačení možno použiť viaceré metódy: zväčšenie
rozmerov stĺpa (obr. 1a), zhotovenie oceľovej (Obr. 1b) [1] alebo železobetónovej (obr. 1c)
[2] hlavice, nadbetónovanie dosky (Obr. 1d) [3], nalepenie CFRP lamiel na horný povrch
stropnej dosky (obr. 1e) [4], dodatočné vloženie šmykovej výstuže (obr. 1f) [5], atď. Výber
konkrétneho spôsobu zosilnenia závisí od požadovanej miery zvýšenia šmykovej odolnosti
či prevádzkových obmedzení.

1

2

Ing. PhD., ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby, ateliér Bratislava, Konventná 9, 811 03 Bratislava 1,
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Vo všeobecnosti platí, že šmyková výstuž zvyšuje nielen šmykovú odolnosť dosky, ale aj jej
deformačnú kapacitu. Najčastejšie používanou šmykovou výstužou vloženou do debnenia
pred betonážou dosky sú na Slovensku tŕne s rozkovanou hlavou (obr. 2 vľavo) a strmene
(obr. 2 vpravo). Prenos síl medzi betónom a šmykovou výstužou je zabezpečený
súdržnosťou a koncovou úpravou šmykovej výstuže. V prípade dodatočne vloženej
šmykovej výstuže je prenos síl medzi šmykovou výstužou a betónom kľúčový faktor, ktorý
ovplyvňuje výslednú šmykovú odolnosť dosky.

Obrázok 2
Najčastejšie používaná šmyková výstuž v lokálne podopretých stropných
doskách – vľavo tŕne s rozkovanou hlavou, vpravo strmene.

2
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EXPERIMENTÁLNY PROGRAM

Skúšobné betónové dosky boli osemuholníkového tvaru s vonkajšími pôdorysnými
rozmermi 2,5 x 2,5 m a hrúbkou 250 mm. Účinok stĺpa bol simulovaný kruhovou oceľovou
platňou priemeru 250 mm, cez ktorú sa sila z lisu vnášala do dosky. Dosky boli vystužené
identicky v oboch na seba kolmých smeroch prútovou výstužou: pri dolnom (tlačenom)
povrchu prútmi priemeru 10 mm s osovou vzdialenosťou 200 mm, pri hornom (ťahanom)
povrchu prútmi priemeru 20 mm po 100 mm v oboch smeroch. Celkovo bolo skúšaných
7 dosiek: PK – 01 referenčná (nezosilnená) a PK – 02 až 07 boli zosilnené svorníkmi
(obr. 5), vlepenými kotvami (obr. 6) alebo skrutkovacími kotvami (obr. 7). Parametre
vystuženia dosiek sú uvedené v tab. 1 resp. na obr. 4.
Tabuľka 1
Skúšobná
doska
PK - 01
PK - 02
PK - 03
PK - 04
PK - 05
PK - 06
PK - 07

Obrázok 3

Parametre vystuženia skúšobných dosiek
ρflex

d
[mm]
185
185
185
187
187
181
183

Øt

s0

s1

nt

[-]
[mm] [mm] [mm] [-]
0.0170
0.0170 M20
70
110 12
0.0170 M20
70
110 12
0.0168 M20
70
110 12
0.0168 M20
70
110 12
0.0174 M20
70
110
8
0.0172 M20
70
110
8

nr
[-]
3
5
3
3
3
3

Rozmery a parametre použité v tabuľke 1
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Typ šmykovej výstuže
Referenčná doska
Svorník (obr. 5)
Svorník (obr. 5)
Kotva Hilti (obr. 6)
Skrutkovacia kotva+Pagel (obr. 7)
Skrut. kotva+Vinylester (obr. 7)
Skrutkovacia kotva+Pagel (obr. 7)
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Obrázok 4

Rozmery skúšobných dosiek a rozmiestnenie šmykovej výstuže

Svorníky pozostávali zo závitových tyčí, matíc M20 a podložiek hrúbky 10 mm s vonkajším
priemerom 60 mm (obr. 5). Aby v doskách zosilňovaných svorníkmi nedošlo k prerušeniu
hornej ohybovej výstuže, poloha výstuže sa pred vŕtaním lokalizovala pomocou Profometra.

Obrázok 5
Svorník pozostávajúci zo závitovej tyče M20, podložiek a matíc M20
(vľavo); detail konca svorníka: medzi masívnou 10 mm podložkou a maticou je dvojitá
podložka Nord-lock s klinovým zámkom
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Šmykovú výstuž dosky PK – 04 tvorili vlepované kotvy Hilti HIT-Z (obr. 6) vložené
v kombinácii s hybridným lepidlom Hilti HIT-HY 200 R. Priemer závitu kotvy bol rovnaký
ako v prípade svorníkov – M20. Otvory priemeru 22 mm boli vŕtané zo spodného povrchu
jadrovým vrtákom. Aby nedošlo k prerušeniu hornej ohybovej výstuže, vŕtalo sa iba po
spodný okraj spodnej vrstvy hornej výstuže.

Obrázok 6

Vlepovaná kotva Hilti HIT-Z

Skúšobné dosky PK – 05 až 07 boli zosilnené skrutkovacími kotvami (obr. 7). Kotvy sa
skrutkovali ručne pomocou momentového kľúča. Lepidlo, resp. malta sa vtlačili do diery
tesne pred naskrutkovaním kotvy. Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch sa osadili
podložky a matice M20.

Obrázok 7

B1

Skrutkovacia kotva

Skúšobné dosky boli zaťažované zdola nahor pomocou 2 MN hydraulického lisu
umiestneného pod doskou. Reakciu lisu tvorilo 8 kotevných tyčí priemeru 36 mm, ktorými
bola doska kotvená k lámacej dráhe skúšobného laboratória. Prenos síl medzi doskou
a kotevnými tyčami zabezpečovali oceľové podložky so sférickými maticami, pod ktorými
boli umiestnené kaloty. Zaťažovacia sila bola počas skúšky meraná kontinuálne pomocou
2 MN silomeru umiestneného medzi oceľovou zaťažovacou platňou a hydraulickým lisom.
Na kotevných tyčiach boli osadené snímače magnetického toku, pomocou ktorých bolo
možné určiť distribúciu síl v kotviacich tyčiach (obr. 8).

Obrázok 8

Zvislý rez zaťažovacou zostavou
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Monitorovanie zvislých deformácií dolného povrchu skúšobnej dosky pomocou 13
snímačov dráhy bolo doplnené fotogrametrickým meraním deformácií horného povrchu.
Fotogrametria poskytla nielen zvislé deformácie sledovaných bodov, ale aj vodorovné
premiestnenia, z ktorých bolo možné vyhodnotiť pomerné pretvorenie horného povrchu
dosky medzi dvomi sledovanými bodmi. Šmyková výstuž bola vložená do dosiek pred
zaťažovaním skúšobnej dosky. Dosky boli zaťažované v krokoch tak, aby bolo možné
urobiť fotogrametrické meranie a meranie magnetického toku v tyčiach. Počas skúšania
dosky PK – 02 nastal pri sile približne 1250 kN problém s olejovým čerpadlom, po ktorom
bolo nutné dosku odľahčiť. Po odstránení problému sa doska opäť zaťažovala až do
porušenia.
Výsledky experimentálneho programu
Na obr. 9 sú znázornené závislosti pootočenia skúšobných dosiek od pôsobiacej sily. Vidno,
že osadenie šmykovej výstuže nezvyšuje ohybovú tuhosť dosky – zväčšuje jej únosnosť
a deformačnú kapacitu. Malé rozdiely v tuhosti medzi doskami sú spôsobené rôznou
kvalitou betónu. Namerané odolnosti v pretlačení, deformácie a spôsoby porušenia dosiek
sú uvedené v tab. 2. Aby bolo možné porovnať výsledky, nameraná šmyková odolnosť bola
normalizovaná. Účinok zosilnenia je charakterizovaný dvomi koeficientmi: kV je pomer
medzi normalizovanou šmykovou odolnosťou zosilnenej a nezosilnenej dosky a kdef je
pomer medzi pootočením zosilnenej a nezosilnenej dosky pri dosiahnutí maximálnej
šmykovej sily. Podrobné výsledky a ich interpretáciu sú uvedené v [6].
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Obrázok 9

Závislosť sila vs. pootočenie u skúšaných dosiek

Tabuľka 2

Namerané odolnosti, deformácie a spôsoby porušenia skúšobných dosiek

fc
VR
ψR
VR/(b0.d.fc1/3)
Skúšobná
doska
[MPa] [kN] [mrad]
[MPa1/3]
PK - 01
52,30 1026,7
9,89
1,062
PK - 02
74,97 1737,8 31,10
1,630
PK - 03
74,31 1888,9 38,33
1,777
PK - 04
51,28 1510,7 18,47
1,515
PK - 05
32,95 1391,8 19,72
1,691
PK - 06
29,48 1167,3 15,15
1,542
PK - 07
36,25 1381,6 17,87
1,677

kV
[-]
1,00
1,54
1,67
1,43
1,59
1,45
1,58

kdef
spôsob
šmyková výstuž
porušenia
[-]
1,00
svorníky
3,14
outside
svorníky
3,88
flexure
Hilti kotvy within/max
1,87
1,99 skrut. k. + Pagel within/max
1,53 skrut. k.+vinylester
within
1,81 skrut. k. + Pagel within/max

Vysvetlivky k spôsobu porušenia: within – porušenie v rámci zóny vystuženej šmykovou
výstužou; outside – porušenie za posledným obvodom šmykovej výstuže; max – dosiahnutie
maximálnej šmykovej odolnosti dosky; flexure – porušenie dosky v ohybe
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3

ZÁVERY

Na základe výsledkov skúšok z literatúry a prezentovaného experimentálneho programu
možno vyvodiť nasledujúce závery:
1. Šmyková odolnosť dosky v pretlačení a predovšetkým jej deformačná kapacita sú
závislé na type šmykovej výstuže. Kotvenie svorníkov pri hornom povrchu pomocou
masívnych oceľových podložiek a matíc je najúčinnejší spôsob dodatočne vloženej
šmykovej výstuže. Pri správnom návrhu je možné dosiahnuť porušenie dosky ohybom.
2. Zosilňovanie lokálne podopretých dosiek na účinky pretlačenia s použitím dodatočne
vloženej šmykovej výstuže je vhodné v prípadoch, kedy je požadované zvýšenie šmykovej
odolnosti dosky menšie alebo rovné kmax – násobku odolnosti dosky bez šmykovej výstuže –
odporúčané hodnoty sú uvedené v tabuľke 3.
Tabuľka 3

Odporúčané hodnoty kmax pre dodatočne vloženú šmykovú výstuž

Typ šmykovej výstuže
Svorníky
Vlepované kotvy - šikmé
Vlepované kotvy - zvislé
Skrutkovacie kotvy (s lepidlom/maltou)
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kmax
1,90
1,60
1,40
1,55

2. Ak je to možné, odporúča sa navrhovať šmykovú výstuž vo forme svorníkov s účinným
koncovým kotvením; skrutkovacie a vlepované kotvy by sa mali používať (vzhľadom na
horšie parametre kotvenia v porovnaní so svorníkmi) najmä v prípadoch, keď nie je
prístupný horný povrch dosky.
3. Na zabránenie porušenia hlavnej ohybovej výstuže, treba pred vŕtaním lokalizovať
výstuž na ohyb a otvory pre svorníky vŕtať z ťahaného povrchu dosky; v prípade
skrutkovacích a vlepovaných kotiev je možné vŕtať otvory aj z tlačeného povrchu.
4. Pri návrhu zosilnenia skrutkovacími kotvami je potrebné zohľadniť kvalitu betónu
a použité kamenivo; technológiu vŕtania a vkladania kotiev otestovať priamo na
zosilňovanej konštrukcii. Pri vkladaní skrutkovacích kotiev by diera nemala prechádzať
výstužou, nakoľko výstuž bráni naskrutkovaniu kotiev.
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ANALÝZA HAVARIJNÉHO STAVU A NÁVRH ZOSILNENIA
MOSTA PONAD VN RUŽÍN
Martin Moravčík1 - Pavol Kubík - Juraj Kopčák2 - Viktor Kanda3
ABSTRAKT
V poslednej dobe sa na Slovensku čoraz väčšia pozornosť venuje starnúcej infraštruktúre
pri zvýšenej premávke na cestných mostoch. Niektoré predpäté mosty postavené v 60-tych
rokoch sú v súčasnosti v prevádzke už vyše 50 rokov, čo sa podpisuje na ich zlom
technickom stave. Na viacerých konštrukciách sú pozorované viaceré závažne poruchy, ako
nadmerné deformácie, rozsiahle trhliny, silná degradácia predpätia, a pod. Tieto poruchy
majú pôvod hlavne v kvalite návrhu ochrany predpätia a kvalite realizačných prác. Tento
príspevok sa zaoberá návrhom rekonštrukcie mosta na báze zmeny statického systému a
aplikácie externe vedeného predpätia. Východiskovým podkladom pre rekonštrukciu bola
podrobná analýza porúch a výsledky numerických výpočtov, ktoré boli použité na
stanovenie aktuálnej predpokladanej úrovne pôvodného predpätia. Most bol postavený v
roku 1967 metódou letmej montáže ponad VN Ružín, ako jeden z prvých segmentových
mostov, realizovaných na Slovensku.

1

ÚVOD

Koncom decembra 2016 sa uskutočnila mimoriadna prehliadka mosta č. 547020 cez VN
Ružín na ceste II/547. Obhliadka potvrdila kritický, havarijný stav mosta. Na základe
zistených skutočností odborná komisia odporučila uzavretie mosta. Na základe tejto
skutočnosti správca mosta zadal spracovanie projektu štúdie rekonštrukcie mosta.
Vypracovaná štúdia riešila rekonštrukciu mosta nadstavbou mosta na pôvodnej mostovke,
čím malo dôjsť ku zvýšeniu nivelety novej vozovky mosta po rekonštrukcii asi o 2,70 m.
Uvedené technické riešenie však bolo technicky, cenovo a časovo náročné, až
nerealizovateľné a znamenalo by významne priťaženie stredových pilierov na základovú
škáru. Po zahájení procesu verejného obstarávania bol objednávateľom udelený súhlas pre
uchádzačov na predloženie alternatívnych spôsobov rekonštrukcie mosta. Spoločnosť
Strabag s.r.o., ako uchádzač v procese verejného obstarávateľa, spojil svoje sily so
Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity a spoločnosťou Dopravoprojekt a.s. divízia Prešov a
predložila alternatívne riešenie projektu rekonštrukcie. Uvedený návrh rekonštrukcie mosta
prešiel v procese verejného obstarávania odsúhlasením hodnotiacou komisiou
objednávateľa. Rekonštrukcia sa začala v máji 2017 a skončila v decembri 2017.

2

ANALÝZA ZISTENÝCH PORÚCH MOSTA

Most bol realizovaný v roku 1967. Mostný objekt tvorí rámová konštrukcia o rozpätiach
38,5 + 77,0 + 38,5 m s posuvným kĺbom uprostred stredného poľa. Na moste je asfaltová
vozovka šírky 7,50 m a obojstranné chodníky šírky 1,25 m. Celková dĺžka mosta je 154,80
m. Nosná konštrukcia mosta bola vybudovaná technológiou symetrickej letmej montáže
doc. Ing. PhD., Stavebná fakulta ŽU v Žiline, Katedra stavebných konštrukcií a mostov, Univerzitná 8215/1, 010
26 Žilina, tel.: (041)5135658, e-mail: martin.moravcik@fstav.uniza.sk
2
Ing., DOPRAVOPROJEKT, a.s., Divízia Prešov, Jarková 28, 080 01 Prešov, tel.: (51)7562812, e-mail:
kubik@dopravoprojekt.sk, kopcak@dopravoprojekt.sk
3
Ing., STRABAG s.r.o., UB Dopravné staviteľstvo Česko/Slovensko, Direkcia TG, Oblasť Východ, Priemyselná
248/4, 044 10 Geča, tel.: 0911059603, e-mail: viktor.kanda@strabag.com
1
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z oboch pilierov v symetrických vahadlách. Priečny rez rámovej priečle tvoria dva
samostatné komorové prierezy premennej výšky. Medzi vahadlá boli v priečnom smere
dodatočne osadené železobetónové doskové prefabrikáty rebrového prierezu. Priečne
ztužidlá boli vybudované ako monolitické a sú vo vzdialenosti 23,0 m od pilierov, koncové
sú nad uložením a v mieste posuvného kĺbu. Každé vahadlo bolo predopnuté 39
konzolovými káblami z patentovaných drôtov 24  7,0 mm, ktoré sú vedené v tzv.
„vaničke“ hornej dosky komory. Spodnú stavbu tvoria 2 krajné gravitačné opory
s rovnobežnými gravitačnými krídlami a 2 medziľahlé piliere. NK je na krajných oporách
uložená na kyvné ŽB steny. Piliere tvorí dvojica stĺpov obdĺžnikového prierezu. Betonáž
prebiehala do strateného debnenia, tvoreného betónovým prefabrikátom. Zakladanie spodnej
stavby bolo navrhnuté plošné, na základových pätkách, obr. 1.

B2

Obr. 1 Dispozičná schéma mosta – pôvodný stav
Hlavnou príčinou uzatvorenia mosta bol zistený nadmerný priehyb v strede stredného poľa,
ktorý bol nameraný v rozsahu 195 - 212 mm s viditeľným poklesom vahadla hlavne v smere
od Margecian, obr. 2. Zároveň dochádzalo k otváraniu stredovej dilatácie od spodnej hrany
NK.
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Obr. 2 Viditeľná deformácia vahadla
Podrobnou diagnostikou mosta uvedenou v [1] sa ukázali aj primárne príčiny zlého stavu
konštrukcie. Ako hlavná príčina daného stavu bola nevhodná koncepcia vedenia
predpínacích káblov, ktoré boli uložené na hornom povrchu segmentov vo „vaničke“
a následne zaliate spádovou vrstvou betónu. Zálievka nebola všade dobre zrealizovaná,
nachádzalo sa v nej napr. aj kamenivo o rozmere zrna okolo 30 mm alebo nezaliate
kaverny,. Z toho dôvodu sa dá predpokladať, že časť predpätia pôsobí, ako nesúdržné
predpätie. Efekt zatekania káblov bol zvýraznený aj zle realizovanou izoláciou mostovky
s nenatavenými kusmi izolácie, čo sa neskôr potvrdilo aj pri búracích prácach. Navyše
oproti pôvodnej PD, boli niektoré káble pôdorysne posunuté práve na kritickom vahadle
smerom k vonkajšiemu okraju, smerom ku ktorému, bola mostovka vyspádovaná a uložené
odvodňovače. Na kontrolných odhaleniach z hornej strany mostovky bol zistený veľmi
premenlivý stav korózie predpínacích drôtov, prakticky od zdravých drôtov bez znakov
korózie, až po odkorodovanie celého prierezu drôtu, obr. 3.
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Obr. 3 Vplyvom korózie pretrhnuté predpínacie drôty v blízkosti odvodňovača
Voda, ktorá sa dostávala cez poškodenú izoláciu a zalievkovú hmotu na segmentoch,
prechádzala a ústila až po kotvenie káblov, ktoré bolo realizované pôvodným klinovým
systémom kotvenia. Väčšina kotiev silne pretekala, čo bol dôkaz o netesnosti po dĺžke
káblov. Okrem vyššie uvedených kardinálnych vplyvov na pokles predpätia, ktorý bol
preukázaný aj geodetický, zameraním deformácie konštrukcie, sa ukázala aj nízka kvalita
cementovej zalievkovej hmoty v kontaktných škárach medzi segmentami, ktoré mali šírku
40 – 50 mm. S veľkou pravdepodobnosťou, však došlo už v procese predpínania
k významnejším poklesom predpätia vplyvom zvýšeného stlačenia zálievok. Túto
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skutočnosť sa však exaktne nepodarilo preukázať, nakoľko chýbalo pôvodné geodetické
zameranie mosta po finálnom predopnutí, resp. pred kolaudáciou.
Ostatné poruchy zistené na moste prakticky zodpovedali stavu mosta po 50 ročnej
exploatácii. Veľkou výhodou, ktorá do istej miery predznačovala aj možnosti statického
riešenia zosilnenia NK mosta, bola dobrá kvalita betónu, či už samotných prefabrikovaných
segmentov mostovky, monolitických zárodkov, ako aj pilierov.

3

STANOVENIE ZOSTATKOVEJ KAPACITY PREDPÄTIA

Zvyšková kapacita predpätia bola stanovená z numerického modelu vahadla iteračným
spôsobom, porovnávaním teoretických a nameraných deformácií vahadla. Namerané
hodnoty boli získané z nezávislých geodetických meraní, ktoré boli zrealizované jednak ešte
koncom roku 2016, pred uzatvorením mosta, ako aj meraniami počas diagnostiky mosta
pred jeho rekonštrukciou. Hodnoty deformácií sa sledovali hlavne v strede hlavného poľa a
u oboch samostatných meraní sa pomerne dobre zhodovali. Priemerná hodnota deformácie
v tomto mieste z r. 2016 bola -208 mm, (mínus, znamená smerom nadol) a nameraná
priemerná deformácia z r. 2017 bola -195 mm. Hodnota deformácia, ktorá sa predpokladala,
a ktorá zohľadňovala všetky priťaženia stálymi zložkami zaťaženia, straty predpätia v čase,
ako aj účinok dotvarovania betónu stanovený podľa noriem [3 a 4] bola -66 mm. To
znamená, že rozdiel teoretickej hodnoty deformácie od priemeru všetkých meraní bol -136
mm, obr. 4. Na túto hodnotu sa potom kalibroval účinok pôvodného predpätia, ktorý vo
výsledku dosiahol len okolo 68 % svojho predpokladaného pôvodného účinku.

B2
Obr. 4 Výsledky analýzy predpätia a namerané deformácie

4

REKONŠTRUKCIA MOSTA

Rekonštrukcia mosta primárne spočívala v zmene statického systému a vnesení dodatočného
predpätia do nosnej konštrukcie. Zmena statického systému pozostávala v zmonolitnení
stredového kĺbu čím došlo k odbúraniu problematických deformácii dvoch na seba
naväzujúcich konzol. Zmonolitnením došlo k zásadnému zvýšeniu tuhosti stredného pola
a zároveň k zníženiu odozvy na dodatočne vnesené zaťaženia, preto fixácia konštrukcie
v zmenený statický systém bola realizovaná na odľahčenej konštrukcii o mostný zvršok.
Pred samotným zmonolitnením došlo k roztlačeniu vahadiel nosnej konštrukcie, obr. 5.
Týmto spôsobom sa eliminovali účinky dodatočného predpätia na podpery. K roztlačeniu
boli použité 4 lisy /umiestnené v priestore stredového kĺbu/, každý o nosnosti 200 t. Na
stabilizáciu roztlačených vahadiel do zmonolitnenia boli použite oceľové profily HEB 300.
Vnesenie dodatočného predpätia je realizované prostredníctvom voľnej predpínacej výstuže.
Predpínacie káble boli rozdelené do dvoch skupín. Prvá skupina káblov pozostáva zo 4 ks
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lán 15 x Ls 15,7/1860 vedených priamo v hornej časti dvojkomorového prierezu. Tieto
káble dopĺňajú účinky pôvodného predpätia. Druhá skupina káblov pozostáva zo 4 ks
deviovaných lán 15 x Ls 15,7/1860. V krajných poliach sú káble deviované k spodným
doskám dvojkomorového nosíka prostredníctvom vybudovaných betónových deviátorov.
Tieto boli vybudované v miestach pôvodných stužujúcich priečnikov. Nad podperami sú
káble zdvíhané k horným doskám dvojkomorového nosníka prostredníctvom pôvodných
nadpoperových priečnikoch, ktoré boli zosilnené z pôvodných 0,3 m na 0,5 m. V strednom
poli káble vychádzajú z dvojkomorového nosníka a sú deviované prostredníctvom
oceľových deviátorov umiestnených v 1/3 rozpätia pod NK. Deviované káble vykrývajú
účinky dopravného zaťaženia a znižujú šmykové namáhanie konštrukcie zdvihovými
účinkami.
Obe skupiny káblov sú vedené kontinuálne cez celú NK a sú kotvené v zosilnených
koncových priečnikov, odkiaľ bolo realizované aj samotne predpínanie. Ako prvé boli
predpínané priame káble a následné lomené. Predpínanie bolo realizované dvojfázovo,
v prvej fáze bolo vyvodené napätie na úrovni 50% a v druhej fáze boli káble dopnuté na
100% hodnoty finálneho napätia. Káble sú vedené a chránené v HDPE kanálikoch 110 x
5,3 mm, ktoré sú vyplnené injektážnou maltou.

Obr. 5 Roztláčanie kĺbu a vedenie káblov v komore (nadpodperový priečnik)
Na krajných oporách bola zrealizovaná výmena kyvných ŽB stien za hrncové ložiská. Na
každej opore bol dvojkomorový nosník podopretý dvoma kyvnými stenami, ktoré boli
nahradené 4 hrncovými ložiskami. NK počas búrania kyvných stojok a následne počas
budovania úložných blokov pod ložiskami bola stabilizovaná tromi lismi, uloženými na
dočasnej konštrukcii z oceľových profilov HEB 300.

Obr. 6 Pohľad na oceľové deviátory a nové ložiská
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5

ZÁVER

Výsledky cielenej diagnostiky, efektívneho statického návrhu zosilnenia NK, ako aj
kvalitného zrealizovania všetkých rekonštrukčných prác na moste boli po ich dokončení
úspešne overené aj statickou zaťažovacou skúškou, ktorá prebehla koncom roku 2017.
Skúška bola vykonaná s účinnosťou zaťaženia  = 0,88, ktoré bolo stanovené vzhľadom
k normovému zaťaženiu podľa Eurokódu. Jej výsledky potvrdili správnosť výpočtových
predpokladov a preukázali spoľahlivé fungovanie nosnej konštrukcie. V priebehu ďalšieho
obdobia má navyše prebiehať na moste aj dlhodobý monitoring.

Obr. 7 Statická zaťažovacia skúška
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VPLYV KORÓZIE NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI
BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE A RÝCHLOSŤ KORÓZIE
František Bahleda1– Filip Pastorek2– Miroslav Jančula3
ABSTRAKT
Príspevok informuje o výsledkoch experimentálnej analýzy vplyvu korózie na zmenu
mechanických vlastností betonárskej výstuže. Ďalej uvádza výsledky porovnanie veľkosti
koróznych úbytkov jednotlivých štruktúr ocele betonárskej výstuže valcovanej za tepla
s riadeným ochladzovaním a porovnanie z ich elektromechanických charakteristík s oceľou
výstuže a tvárnenej za studena

1

ÚVOD

Výsledkom pôsobiacej korózie na železobetónové konštrukcie je redukcia plochy prierezu
betonárskej výstuže a objemové zmeny korozívnych produktov. Plocha prierezu znižuje
odolnosť prvku a objemové zmeny korozívnych produktov degradujú kryciu vrstvu betónu
a tým znižujú životnosť prvku.
Mnohé výskumy uvádzajú, že ďalším výsledkom pôsobenia korózie na betonársku výstuž
je zmena mechanických vlastností výstuží (modulu pružnosti, medze klzu, medze pevnosti,
ťažnosti)[2,3,4]. Výsledky realizovaných výskumov na statických ťahových skúškach sú
veľmi rozdielne. Zosumarizovanie a vyjadrenie zmeny mechanických vlastnosti betonárskej
výstuže prostredníctvom redukčných súčiniteľov môžeme nájsť v štúdii [5] v tvare:

 yc  1   y Acorr   y ,  uc  1   u Acorr  u

(1), (2)

Esc  1   E Acorr  Es ,  sc  1  *u Acorr   s

(3), (4)

Fyc  1   *y Acorr  Fy , Fuc  100  u* Acorr  Fu

(5), (6)

Kde: yc, uc, Esc, sc, Fyc, Fuc sú medza klzu, pevnosti, modul pružnosti, ťažnosť, sila na
medzi klzu, sila na medzi pevnosti skorodovanej výstuže a y, u, E, u*, y*, u* sú ich
redukčné faktory, Acorr je pomerné vyjadrenie úbytku plochy priečneho rezu a y, u, Es, s,
Fy, Fu sú medza klzu, pevnosti, modul pružnosti, ťažnosť, sila na medzi klzu, sila na medzi
pevnosti neskorodovanej výstuže.

2

KORÓZIA SPOSOB VÝROBY BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE

Bažant [7] v roku 1979 uviedol, že: „Podľa spôsobu výroby sú výstuže do betónu delené na
valcované za tepla, ktoré majú medzi betonárskymi oceľami najväčšie zastúpenie, ďalej na
ťahané za studena, krútené za studena a ťahané a súčasne valcované za studena. Toto
rozdelenie bude doplnené o termicky zušľachtené ocele, ktorých výroba sa
v československom hutníctve pripravuje“.
1

2

3

Ing. PhD., Stavebná fakulta ŽU v Žiline, Katedra stavebných konštrukcií a mostov, Univerzitná 8215/1, 010 26
Žilina, tel.: (41)5135672, e-mail: frantisek.bahleda@fstav.uniza.sk
Ing. PhD., Výskumné centrum ŽU v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, tel.: (41)5137622, e-mail:
filip.pastorek@rc.uniza.sk
Ing., Stavebná fakulta ŽU v Žiline, Katedra stavebných konštrukcií a mostov, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina,
tel.: (41)5135672, e-mail: miroslav.jancula@fstav.uniza.sk
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„Približne od 90-tých rokov minulého storočia sa betonárska výstuž vyrába ako
mikrolegovaná oceľ, valcovaná za tepla, alebo ako oceľ za tepla valcovaná riadene
ochladzovaná, alebo za studena valcovaná oceľ“ [8].
Tvárnenie za studena /CMT/
"Deformačné spevnenie sa prejavuje zväčšením medze klzu, pevnosti a tvrdosti
a zmenšením ťažnosti, kontrakcie a húževnatosti. Medza klzu rastie s deformáciou
rýchlejšie ako pevnosť, ťažnosť zároveň klesá." [1].
Tvárnenie za studena môže byť realizované skrúcaním alebo ťahaním a profilovaním tyčí
alebo drôtov získaných valcovaním za tepla. Podrobný postup výroby je možné nájsť v práci
[7]. Povrchová úprava je tvorená vrúbkami v zmysle terminológie STN EN 10080 [6]
(vtlačkami v zmysle STN EN ISO 15630-1:2012 [9]).
Termické zušľachtenie /riadené ochladzovanie z dovalcovacej teploty, TEMPCORE®,
TMT/
Tento spôsob výroby betonárske výstuže vyvinula firma C.R.M. Liége v osemdesiatych
rokoch dvadsiateho storočia [10]. Prút betonárskej výstuže sa za tepla vytvaruje, ale oproti
klasicky za tepla valcovanej betonárskej výstuži sa jeho povrch náhle ochladí vodou. Po
tomto náhlom, ale veľmi krátkom ochladení sa výstuž nechá chladnúť na vzduchu. Týmto
spôsobom vznikne kompozitný prierez: povrchová vrstva s vysokou medzou klzu
a pevnosťou ale malou ťažnosťou (popustený martenzit), a jadrom s nižšou medzou klzu a
pevnosťou ale väčšou ťažnosťou (feriticko-perlitická štruktúra).
V rámci bývalého Československa začali v 90-tych rokoch dvadsiateho storočia Třinecké
železárny a. s. vyrábať za tepla valcovanú výstuž s riadeným ochladzovaním z dovalcovacej
teploty (termicky zušľachtená výstuž) s označením 10 505.9. Práve spôsob výroby
betonárskej výstuže môže byť príčinou rozporuplnosti výsledkov výskumov v oblasti
korózie betonárskej výstuže. Preto sme sa vo výskume zamerali na stanovenie vplyvu
samotnej korózie na mechanické vlastnosti betonárskej výstuže.

3
PREROZDELENIE MECHANICKÝCH VLASTNOSTI V RÁMCI
PRIEREZU

B3

Porovnanie zmeny materiálových charakteristík po priereze betonárskej výstuže v závislosti
na veľkosti prierezu a spôsobu výroby bolo vykonané na vzorkách výstuží termicky
zušľachtených (TMT) 25A, 16A, 10A a výstuže ťahanej za studena (CMT) 14E.
Ťahové skúšky boli vykonané na sérii vzoriek bez opracovania a na sériách, pri ktorých bola
veľkosť priečneho rezu zmenšená pomocou sústruhu.
Hodnoty priemernej medze klzu (fy) a pevnosti (ft) sú vypočítané s uvážením „staticky
účinnej plochy“. fy,min predstavuje minimálnu hodnotu medze klzu vzoriek danej série.
Indexom Xz,t budú ďalej označované mechanické vlastnosti alebo rozmery celého prúta
(medza klzu prúta bez opracovania - fy,t, t - total). Ako „staticky účinnú“ plochu (As,t)
výstuže uvažujeme plochu priečneho rezu stanovenú z metrovej hmotnosti tyči bez rebierok.
Toto vyjadrenie sme zvolili pre reálne popísanie vlastnosti po priereze.
Graf 1 zachytáva priebeh medze klzu a medze pevnosti po priereze výstužných vložiek
25A, 16A, 10A, 14E.

302

750
700
fy-o25

Strenght [MPa]

650

fy-o16

600

fy-o10

550

fy-o14

500

ft-o25

450

ft-o16

400

ft-o10

350

ft-o14

300
0

2

4

6

r [mm]

8

10

12

Graf 1: Medza klzu a medza pevnosti betonárskej výstuže 25A, 16A, 10A, 14E
Výstužné vložky 14E ťahané za studena (CMT) dosahujú najvyššie hodnoty medze klzu a
pevnosti v strede prierezu, čo nie je v súlade so všeobecne planou teóriou o rozdelení napätí
po priereze CMT výstuží. Smerom od okraja prierezu klesá pomer ft/fy. Výstuže TMT
dosahujú najnižšie hodnoty medze klzu a pevnosti v strede prierezu a najvyššie pri okraji.
Pomer ft/fy smerom od okraja narastá. Výstuže TMT s menším priemerom dosahujú vyššie
priemerné hodnoty medze klzu a medze pevnosti ako výstužné vložky väčších priemerov.
V oblasti výskumu korózie je vhodnejšie vyjadrenie v závislosti na ploche alebo veľkosti
korózneho úbytku v pomernom vyjadrení. Keďže medza klzu a pevnosť sú v rámci prierezu
závislé na vzdialenosti od stredu (polomeru), budeme korózny úbytok (A) ďalej uvažovať
ako rovnomerný úbytok plochy prierezu po celom obvode (ako funkciu polomeru) a plochu
(As) ako plochu ohraničenú kružnicou s polomerom „r“ a stredom v strede betonárskej
výstuže (taktiež ako funkciu polomeru). Korózny úbytok v pomernom vyjadrení k „staticky
učinenej“ ploche pôvodného prierezu budeme označovať Acorr (A/As,t).
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Graf 2: Medza klzu v pomernom vyjadrení výstuží 25A, 16A, 10A, 14E - Acorr
Závislosti pomerného vyjadrenia medze klzu (pevnosti) k pomernému vyjadreniu plochy
prierezu pre výstuže TMT sú lineárne a prakticky totožné. Regresnou analýzou je možné
stanoviť redukčné súčinitele y a u pre TMT výstuž podľa vzťahu (1), (2). V praxi je dosť
zložité stanoviť staticky účinnú plochu prierezu neskorodovanej výstuže a známa je skôr
menovitá plocha prierezu. Nesúlad menovitej a staticky účinnej plochy prierezu v grafe 2,
ktorý zachytáva medzu klzu v závislosti na koróznom úbytku v pomernom vyjadrení
k „staticky učinenej ploche (Acorr), vytvára záporné časti grafov. Ak korózny úbytok
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vztiahneme k menovitej ploche (Acorr,teor) redukčné súčinitele y,teor a u,teor pre TMT výstuže
sú:

A 
 y ,teor  0,3362   yc  1   y
(7)
  y  1  0,3362 Acorr ,teor   y ,
As ,teor 



u ,teor  0, 218   uc  1   u


4

A 
  u  1  0, 218 Acorr ,teor   u .
As ,teor 

(8)

RÝCHLOSŤ KORÓZIE

Pre stanovenie vplyvu korózie na mechanických vlastností boli vykonané ťahové skúšky
betonárskej výstuže TMT od výrobcu "A" 25 - v celku (K0), so zmenšením prierezu o
1/6-1mm (K1), o 2/3-1mm (K2). Na vzorkách boli realizované zrýchlené skúšky korózie
v hmle neutrálneho roztoku chloridu sodného (Neutral Salt Spray test – NSS-test).
V koróznej komore bolo prostredie vo forme soľnej hmly s koncentráciou 5% NaCl pri
udržiavaní teploty 35 C. Vzorky boli uložené v skúšobnej koróznej komore po dobu pokiaľ
hmotnostný úbytok jednej zo sérií odpovedal hmotnosti nadbytočného materiálu. V tabuľke
3 sú uvedené namerané hodnoty pôvodného priemeru vzoriek pred uložením do korózneho
prostredia (d), ich hmotnostný úbytok (m), korózny úbytok polomeru (r - zmenšenie
polomeru) stanovené z hmotnostného úbytku a veľkosti pôvodného povrchu vystaveného
pôsobeniu korózie. Pre sériu vzoriek K0 sú vyjadrené hodnoty v závislosti na menovitom a
„staticky účinnom“ priemere.
Úbytok polomeru r série K0 je väčší nakoľko povrch vzoriek mal rebierka. Hodnoty
úbytku polomeru r sú v sériách K1 a K2 porovnateľné – priemerný úbytok temperovanej
martenzitickej vrstvy a perlitiko-feritickoho jadra dosahuje minimálne rozdiely. Ale na
vzorkách série K2 (perliticko-feritická štruktúra) boli namerané väčšie lokálne korózne
oslabenia ako na vzorkách série K1 (temperovaný martenzit).
Tabuľka 1: Veľkosť korózneho úbytku 25A
Ozn.
d
m
r
Ozn.
[mm] [g] [g] [m] [mm]
K2

B3

K1

9,30
9,17
9,21
21,89
21,92
21,94

m

d
[g]

[g]

[m]

r
[m]

8,0
451,0
24,21 30,0
506,9
7,7 7,7 442,5 440,4
24,19 30,4 30,2 498,2 504,3
7,5
24,21 30,1
507,7
K0*
24,0
446,7
29,95
490,1
25,1 24,6 467,5 458,8
25 30,41 30,2 481,2 487,4
24,8
462,1
30,1
490,8

* - rebierková povrchová úprava

Vzorky boli umiestnené v koróznej komore uložené 3240 hodín (135 dňa). Ak použijeme
prevodné vzťahy medzi časom v komore voči skutočnému roku exploatácie podľa [11] [12],
dĺžka uloženia v komore prestavuje 135 rokov v prostredí so stupňom koróznej agresivity na
hranici medzi C2 a C3 (komora 1 deň = 1 rok skutočná exploatácia), alebo 45 rokov
v prostredí so stupňom koróznej agresivita na hranici medzi C3 a C4 (komora 1 deň = 3 rok
skutočná exploatácia).

5

ELEKTROMECHANICKÉ CHARAKTERISTIKY

Na meranie elektrochemických charakteristík boli použité potenciodynamické polarizačné
testy a elektrochemická impedančná spektroskopia v prostredí 3,5% NaCl. Na základe
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Tafelovej analýzy boli zistené hodnoty korózneho potenciálu E corr, koróznej prúdovej
hustoty icorr a Tafelových koeficientov βa a βc, ktoré program doplnil o hodnoty koróznej
rýchlosti rcorr.
Elektromechanické vlastnosti boli merané na povrchovej (popustený martenzit) vrstve
a jadre (perliticko-feritická štruktúra) TMT 25A a na výstuži 14E za studena tvárnenej
(perliticko-feritická štruktúra).
Z výsledkov analýz nameraných potenciodynamických kriviek testovaných materiálov
uvedených v tabuľke 2 je zrejmé, že z termodynamického i kinetického hľadiska sa
testované materiály výrazne nelíšia. V priemere najpozitívnejšia hodnota korózneho
potenciálu Ecorr bola dosiahnutá u vzoriek za studena tvarovanej ocele, čo značí najlepšiu
elektrochemickú ušľachtilosť daného materiálu, avšak rozdiel korózneho potenciálu
v porovnaní zo vzorkami martenzitickej vrstvy a perlitického jadra neprevýšil ani 100 mV,
a tak je možné predpokladať, že korózny proces sa pri všetkých testovaných materiáloch
začne v testovanom prostredí zhruba za totožných podmienok. Korózne potenciály vzoriek
25 perliticko-feritického jadra a popustenej martenzitickej vrstvy dosiahli takmer identické
hodnoty.
Z kinetického hľadiska dosiahla najnižšiu hodnotu koróznej prúdovej hustoty i corr sada
vzoriek popustenej martenzitickej vrstvy, čo priamo súvisí aj s prepočítanou najnižšou
okamžitou koróznou rýchlosťou. Vypočítaná okamžitá rýchlosť korózneho procesu pre
vzorky 25 jadra bola o 10 % vyššia a v prípade vzoriek za studena tvarovanej ocele o 24 %
vyššia, z čoho je možné usúdiť, že vrstva koróznych produktov sa vytvorí najrýchlejšie
práve na za studena tvarovanej oceli. Uvedené hodnoty koróznych prúdových hustôt sú však
iba priemerné hodnoty tzn. že vzhľadom na ich relatívnu blízkosť a podobnosť sa v určitých
prípadoch môže stať, že rýchlosť korózie testovaných materiálov bude v reálnej praxi
v prostredí chloridov (obzvlášť s menšou koncentráciou NaCl) totožná, prípadne lokálne
pozmenená.
Pri všetkých typoch vzoriek bol korózny proces v prostredí 3,5% NaCl výrazne riadený
katódovým čiastkovým dejom, čo sa prejavilo rádovo vyššími hodnotami koeficientov βc
v porovnaní s koeficientami βa. Korózny proces má z tohto pohľadu teda pri všetkých
testovaných materiáloch rovnaký charakter.
Tabuľka 2: Elektrochemické korózne charakteristiky získané
vzorka
Ecorr
icorr
rcorr
c
a
Perlitické jadro
Martenzit. vrstva
Za studena lis.

[mV vs. ESCE]

[A.cm-2]

[mm.year-1]

[mV/dec.]

[mV/dec]

-670
-654
-590

13,8
12,4
15,4

0,32
0,29
0,36

499
684
785

77
82
79
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6. ZÁVER
V dnešnej dobe nie je možné na základe tvaru rebierok na výstuži jednoznačne určiť či sa
jedná o výstuž B500 (10.505.9 - R) alebo 10 425 – V. Na trhu sú dostupné výstuže B500B
s rôznym usporiadaním rebierok. Preto odporúčame pre výstuže s rebierkami usporiadanými
do V (10 425) overiť mechanické vlastnosti.
Výstužné vložky 14E ťahané za studena boli zvolené ako reprezentant za studená
tvárnených ocelí pre výstuž do betónu rovnaných zo zvitkov. Naša voľba nebola
najšťastnejšia, lebo rozdelenie mechanických vlastností po priereze neodpovedá teoretickým
predpokladom. 14E ťahaná za studena dosahujú najvyššie hodnoty medze klzu a pevnosti
v strede prierezu, čo bolo overené dvomi na sebe nezávislými metódami. Smerom od okraja
prierezu klesá pomer ft/fy , čo môže byť nebezpečné, ak výstuž vo väčšom rozsahu
skoroduje. Pri preverení 14E na ďalších dvoch tavbách, rovnaných rôznych zariadeniach
bol priebeh tvrdosti po priereze konštantný.
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Súbor platných predpisov pre navrhovanie nosných konštrukcií ako aj pre posudzovanie
existujúcich konštrukcií nezohľadňuje vplyv zmeny mechanických vlastností betonárskych
výstuží za tepla valcovaných s riadeným ochladzovaním v závislosti na veľkosti korózneho
úbytku.
Pre popísanie tohto vplyvu boli pre TMT výstuže regresnou analýzou stanovené redukčné
súčinitele medze klzu y,teor = 0,3362 a pevnosti u,teor = 0,218 v závislosti od menovitej
plochy prierezu.
Porovnaním mechanických vlastnosti skorodovaných a opracovaných vzoriek sústruhom
bolo zistené, že rozhodujúcim faktorom pre zmenu mechanických vlastnosti betonárskej
výstuže degradovanej všeobecnou koróziou je jej spôsob výroby.
Pri rezaní závitov, alebo zváraní je potrebné mať na pamäti rozdelenie mechanických
vlastnosti po priereze TMT výstuží.
Pri TMT aj CMT vzorkách bol korózny proces v prostredí 3,5% NaCl výrazne riadený
katódovým čiastkovým dejom – má rovnaký charakter. Vrstva koróznych produktov sa pri
danom prostredí vytvorí najrýchlejšie na oceli tvárnenej za studena.
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DLHODOBÉ MERANIE KORÓZIE BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE NA
TRÁMOVOM MOSTE
Peter Koteš1– Miroslav Strieška2– Miroslav Brodňan3– František Bahleda4
ABSTRAKT
Mostné objekty sú vystavené environmentálnemu zaťaženiu, ktoré spôsobuje degradáciu
materiálov (betónu a výstuže). Diagnostika skutočného stavu existujúceho mostného objektu
je preto značne významná z dôvodu čo najspoľahlivejšieho a najpresnejšieho stanovenia
degradácie materiálov a ich vplyvu na spoľahlivosť, odolnosť a zvyškovú životnosť
mostného objektu. V rámci výskumných aktivít Katedry stavebných konštrukcií a mostov
Žilinskej Univerzity je dlhodobo sledovaný korózny úbytok betonárskej výstuže na moste,
ktorý je do značnej miery ovplyvnený chloridmi z posypových solí. Jedná sa
o železobetónový trámový most, ktorý bol prvý krát diagnostikovaný v roku 2005 a potom
posledné tri roky (2015, 2016 a 2017), takže je sledovaný už 12 rokov. V príspevku sú
prezentované výsledky a porovnanie meraní koróznych úbytkov výstuže a jej vplyvu
na odolnosť priečneho rezu hlavného nosníku.

1

ÚVOD

Mostné konštrukcie sa navrhovali a navrhujú na životnosť, ktorá je daná v normách
platných v čase návrhu mostnej konštrukcie. Návrhová životnosť novovybudovaných
mostov podľa Eurokódov je 100 rokov, ale pred rokom 2010, kedy Eurokódy začali platiť
na Slovensku, to bolo iba 80 rokov podľa vtedy platnej slovenskej normy. Environmentálne
zaťaženie spôsobuje procesy vedúce ku degradácii materiálov. Účinky degradácie
betonárskej výstuže v dôsledku korózie výstuže spôsobujú stratu odolnosti prierezu. Metóda
medzných stavov umožňuje posudzovať konštrukciu so zohľadnením korózie iba v danom
čase merania, neumožňuje však predpovedať vývoj zmeny odolnosti prvku v čase vplyvom
korózie [1].
Poznanie reálneho stavu existujúcich mostov, ich odolnosť a poruchy sú veľmi dôležitými
súčasťami životného cyklu objektu [2], [3], [4]. V rozhodovacom procese pomáhajú pri
rozhodovaní o tom, čo robiť s existujúcou mostnou štruktúrou - používať naďalej len
údržbu, alebo je potrebné mostnú konštrukciu opraviť, prípadne zosilniť alebo nahradiť
novou mostnou konštrukciou [5], [6], [7], [8]. Takže diagnostika mostov má významný
vplyv na budúcnosť objektu. Diagnostika reálneho stavu existujúcich mostov je veľmi
dôležitá z dôvodu zistenia skutočnej degradácie materiálov [9], [10] ako je korózia výstuže,
alebo zmena materiálových vlastností betónu (mechanických, fyzikálnych a chemických).
V rámci výskumných aktivít Katedry stavebných konštrukcií a mostov, Stavebná fakulta,
Žilinská univerzita v Žiline, je už niekoľko rokov sledovaná reálna mostná konštrukcia.
Jedná sa o železobetónový mostný objekt v obci Kolarovice pri Žiline v severozápadnej
časti Slovenska. Výsledky diagnostiky sú zamerané na koróziu výstuže.
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2

ZÁKLADNÉ DÁTA O MOST

Meranie korózie výstuže bolo vykonané na mostnom objekte s označením MO 244
nachádzajúceho sa v obci Kolárovice na ceste I/10 (medzinárodná cesta E442) medzi
mestom Bytča a obcou Makov (obr. 1). Jedná sa o cestné spojenie medzi Slovenskom
a Českou republikou. Mostný objekt premosťuje rieku Kolárovice.

Obr. 1 Priečny rez mostným objektom
Mostný objekt bol postavený pred 2. svetovou vojnou v roku 1937, takže jeho vek je 81
rokov. Takže podľa Eurokódov je jeho zvyšková životnosť 19 rokov. Avšak podľa už
neplatných slovenských noriem je jeho životnosť prekročená.
Viac informácii o mostnom objekte je možné nájsť v [11].

3

MERANIE KORÓZIE - VÝSLEDKY

Mostný objekt bol prvý krát diagnostikovaný 17 júla roku 2005 [12]. Počas diagnostiky bola
detekovaná korózia pozdĺžnej hlavnej výstuže v krajnom tráme. Ďalšie merania korózie boli
vykonané 13. novembra 2015 (po 10 rokoch), 23. novembra 2016 (po 11 rokoch) a zatiaľ
posledné štvrté meranie bolo vykonané 21. septembra 2017 (po 12 rokoch). Štatistické
vyhodnotenie merania korózie výstuže s označením R1 v krajom nosníku s označením B1
(výsledné označenie B1-R1) je zobrazené v tab. 1

B3

Tab. 1 Namerané zmeny priemeru výstuže B1-R1
Dátum merania korózie výstuže – nosník B1, Stredná Smerodajná
hodnota
odchýlka
pozdĺžna výstuž R1 – (t) [mm]
17. júl 2005
29,370
0,6832
13. november 2015
26,676
0,5615
13. november 2016
26,327
0,3905
21. september 2017
25,989
0,4885

Počet
meraní
10
10
15
15

Počiatočné meranie priemeru výstuže, ktoré by zohľadňovalo stav bez korózie, nebolo
k dispozícii. Tieto merania na začiatku životnosti mostu neboli urobené. Preto bola snaha
urobiť merania pôvodného priemeru výstuže na miestach, kde nebola zistená korózia
výstuže (iba minimálne korodovanie povrchu) – na vnútorných nosníkoch B2 a B3. Z tohto
dôvodu boli tiež merané priemery výstuží R1 a R2 nosníka B2 (B2-R1, B2-R2) a výstuže
R1 nosníka B3 (B3-R1). Z predchádzajúcich meraní sa predpokladalo, že počiatočný
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priemer výstuže bol približne 30 mm. Pravdepodobnosť výskytu a hustota funkcie
normálneho rozdelenia náhodnej veličiny priemeru výstuže (B1-R1) sú znázornené
na obr. 2.

Obr. 2 Pravdepodobnosť výskytu a funkcia hustoty priemeru výstuže B1-R1 v čase t
Diagnostika potvrdzuje významný vplyv environmentálnych zaťažení na degradáciu
materiálu vo forme korózie výstuže. V roku 2005 bola korózia pozdĺžnej výstuže
znázornená len na nosníku B1 v dôsledku odpadnutej krycej vrstvy. Na nosníku B6 bola
zistená iba povrchová korózia strmeňov a odpadnutá krycia vrstva strmeňov. Počas 12-tich
rokoch vplyvu agresivity prostredia na koróziu výstuže B1-R1 sa stredná hodnota priemeru
zmenila (poklesla) z mR = 29,37 mm na mR = 25,99 mm (obr. 2). Zmena stredných hodnôt
a nameraných maximálnych a minimálnych hodnôt je uvedená na obr. 3. Z výsledkov
vyplýva, že pokles priemeru výstuže je možné nahradiť lineárnou funkciou.

B3

Obr. 3 Zmena priemeru (t) výstuže B1-R1 v čase t

4

ZMENA ODOLNOSTI TRÁMU V OHYBE V ČASE

Dôležité je zohľadniť vplyv korózie výstuže na zmenu momentovej odolnosti M Rd(t) trámu
v čase t počas zvyškovej životnosti. Priemer výstuže (t) sa môže časom meniť podľa ThoftChristensena [13]
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(t)  

pre t  t 0 ,

(t)    (t  t 0 )  rcorr
kde

rcorr
t0
t

(1)
pre t  t 0 ,

(2)

je rýchlosť korózie ocele [μm/rok],
je dĺžka pasívneho štádia [roky],
je čas [roky].

Spätný výpočtom je možné stanoviť rýchlosť korózie r corr z rovnice

rcorr 

(t i 1 )  (t i ) (t i 1 )  (t i )
.

t i  t i 1
t

(3)

Ak sa vezmú do úvahy nasledovné namerané hodnoty - (t1) = 29,37mm, (t2) = 26,676mm,
(t3) = 26,327mm, (t4) = 25,989mm a čas t1 = 07/2005, t2 = 11/2015, t3 = 11/2016, t4 =
09/2017 – potom hodnoty rýchlosti korózie rcorr sú
rcorr,t2-t1 = 260,76 μm/rok,
rcorr,t3-t2 = 338,79 μm/rok,
rcorr,t4-t3 = 408,51 μm/rok.
Hodnoty rcorr sú veľké, ale predstavujú koróziu voľnej výstuže bez akejkoľvek ochrany výstuž B1-R1 bola očistené od koróznych produktov (hrdze) počas prvej diagnostiky v roku
2005 a krycia vrstva nebola opravená (pomocou malty). Korózia je spôsobená chloridovými
iónmi Cl- z rozmrazovacích solí používaných v zimnom období keďže sa mostný objekt
nachádza v horskom prostredí.
Plastický moment odolnosti betónového T-prierezu MRd,pl(t) je daný vzorcom, odvodeným
v [14] zohľadňujúci Eurokód [15]


(t)  1 A s (t)  f y 
M Rd,pl (t)  A s (t)  f y   h  c 
,
 
2  2
b  fc 

kde
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fc
fy
h
b
beff
c
(t)
As(t)
n

(4)

je pevnosť betónu v tlaku [N.mm-2],
je medza klzu výstuže [N.mm-2],
je výška prierezu [m],
je šírka prierezu [m] ,
je efektívna šírka prierezu [m],
je krycia vrstva betónu [mm],
je priemer výstuže závislý od času [mm],
je priečna plocha výstuže závislá on času [m2],
je počet prútov,

s uvažovaním zmeny priečnej plochy výstuže v čase t


As (t)  n  .2 (t) .
4

(5)

Vplyv korózie výstuže na zmenu momentovej odolnosti mostného prvku (T-prierez
hlavného trámu) počas zvyškovej životnosti mosta (19 rokov) je znázornený na obr. 4.
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Obr. 4 Zmena momentu odolnosti MRd(t) trámu v čase t
Základná hodnota momentu odolnosti na začiatku životnosti bola rovná MRd=977,391 kNm
so zohľadnením predpokladaného priemeru výstuže (t0)=30 mm. V čase prvého merania
korózie (diagnostika vykonaná v roku 2005) bola momentová odolnosť
MRd(t=0)=938,187 kNm. Pri použití predikcie rovnakej rýchlosti korózie bude momentová
odolnosť po 19 rokoch (zvyšková životnosť) približne MRd(t=19)=420,982 kNm.
Hypoteticky, zníženie momentovej odolnosti počas zostatkovej životnosti môže byť až
44,9% čo nie je zanedbateľná hodnota.

5

ZÁVERY

V príspevku sú prezentované merania korózie výstuže na železobetónovom trámovom
mostnom objekte. V priebehu posledných 12 rokov boli vykonané štyri diagnostiky.
Z výsledkov vyplýva, že výstuže umiestnené v rohoch priečnych prierezov trámov sú viac
náchylné na koróziu, pretože degradačné činitele vnikajú do trámov nielen zo spodnej časti,
ale aj z bočných strán. Merania naznačujú, že výstuž v krajných trámoch je ovplyvnená
hlavne prienikom chloridových iónov Cl- z rozmrazovacích solí. Korózia tejto výstuže
spôsobuje veľkú degradáciu betónovej krycej vrstvy a následné jej odpadnutie. Navyše bol
zohľadnený vplyv korózie výstuže na momentovú odolnosť MRd(t) v čase železobetónového
trámu. Z výsledkov možno vidieť, že momentová odolnosť môže počas zvyškovej životnosti
klesnúť až o 44,9%. Nie je to zanedbateľná hodnota a poukazuje na obrovský vplyv
environmentálnych zaťažení na degradáciu materiálov a následný pokles odolnosti prvku.
Treba však podotknúť, že hodnota rýchlosti korózie rcorr bola vypočítaná pre voľne
korodujúcu výstuž bez ochrany krycou vrstvou.
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AKTUÁLNE PROBLÉMY VPLYVU VÝRAZNÝCH ZMIEN
TEPLOTY OVZDUŠIA NA KVALITU BETONÁRSKYCH PRÁC
Peter Paulík1– Igor Hudoba2
ABSTRAKT
Klimatické zmeny na celej našej planéte sa stále intenzívnejšie prejavujú aj v našich
zemepisných šírkach. V ostatných rokoch oveľa citeľnejšie ovplyvňujú aj práce betonárov
najmä v letnom období. V priebehu uplynulých viac ako desiatich rokov sme na Slovensku
konfrontovaní nezvyčajne teplým letným obdobím. Kým v minulosti letné teploty dosahovali
v priemere menej ako 25°C, v súčasnosti čelíme teplotám viac ako 35°C, čo sa zvykne už
označovať ako tzv. tropické dni. Ich počet už nie je ojedinelý prevažne na juhu Slovenska,
ale aj na väčšine jeho územia a pritom doba ich trvania počas letných mesiacov sa neustále
predlžuje. Tieto skutočnosti spôsobujú zhotoviteľom betónových konštrukcií na stavbách
značné problémy a stavajú pred nich nové výzvy, ktorým musia čeliť v oblasti technológie
betónu pri zhotovovaní monolitických betónových konštrukcií. V príspevku sa pokúšajú jeho
autori o analýzu vyššie uvádzaných problémov a túto dopĺňajú konkrétnymi skúsenosťami
z betonárskej praxe.

1

ÚVOD

V betonárskej praxi sa poruchy betónu na monolitických betónových konštrukciách už
počas ich zhotovovania vyskytujú pomerne často. Dajú sa zistiť spravidla hneď po
odstránení debnenia. Jedná sa najčastejšie o poruchy betónu na nosných betónových
prvkoch zhotovovaných vo zvislej polohe do pripraveného debnenia ako sú steny a stĺpy.
Príčina vzniku technologických porúch betónu býva rôzna [1], [2]. V ostatnom období má
však výrazný podiel na vzniku technologických porúch betónu vysoká teplota prostredia
na mieste betonáže. Pri dôkladnej analýze príčin porúch betónu sa však najčastejšie zistí, že
sa jedná o synergický efekt viacerých vplyvov. Následným problémom je vždy hľadanie
vinníka, kto zapríčinil vznik poruchy betónu na betónovej konštrukcii. Napriek tomu, že
v súčasnosti už máme k dispozícii európske normy v oblasti betónu, zahŕňajúce všetky
najnovšie poznatky vedy a výskumu, nevedia sa často výrobcovia čerstvého betónu (ďalej
ČB), resp. transportbetónu (ďalej TB) a zhotovitelia monolitickej betónovej konštrukcie na
stavbách týmto poruchám vyhnúť.

2

ANYLÝZA PRÍČIN TECHNOLOGICKÝCH PORÚCH BETÓNU NA
ZVISLÝCH BETÓNOVÝCH PRVKOCH

Najčastejšie sa vyskytujúca príčina, ktorá spôsobuje nerovnorodosť betónu v zhotovenej
betónovej konštrukcii je segregácia ČB. Tá býva často dôsledkom jeho nesprávneho
zloženia. Riziko vzniku segregácie býva výrazne vyššie v prípade, keď v ČB je nedostatok
jemných frakcií, prípadne niektorá frakcia kameniva absentuje. Ďalej platí, že čím je
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konzistencia ČB redšia (betón má nižšiu kohéziu), o to je ČB náchylnejší na segregáciu
veľkých frakcií kameniva.
Častou príčinou segregácie ČB býva aj nesprávny technologický postup jeho ukladania do
debnenia, napr. ak ČB padá z veľkej výšky na výstuž v debnení betónovanej konštrukcie.
Nárazmi veľkých zŕn kameniva na prúty výstuže dochádza k segregácii ČB a k vytváraniu
hniezd v betóne, ktoré obsahujú prevažne veľkú frakciu kameniva, resp. v týchto miestach
betónovanej konštrukcie niektorá frakcia absentuje. Príčinou vzniku miest s nerovnorodou
kvalitou zatvrdnutého betónu býva aj nesprávne zvolený časový plán dopravy ČB a jeho
následného spracovania. Príliš dlhá doba od okamihu zamiešania ČB vo výrobni TB až po
dobu jeho spracovania pri ukladaní do debnenia môže zapríčiniť, že betón začne tuhnúť a
pri jeho ďalšom premiešaní začína strácať svoje reologické vlastnosti. Takýto už tuhnúci ČB
sa potom obtiažne ukladá a zhutňuje. Dĺžka doby spracovania samotného ČB súvisí aj s jeho
teplotou ako aj s jeho konzistenciou.
Ďalšou príčinou vzniku nerovnorodých hniezd v zatvrdnutom betóne viditeľných na
povrchu oddebneného betónového prvku môže byť aj nedostatočné alebo príliš dlhé a
intenzívne hutnenie ČB (hlavne pri použití ponornej vibrácie). Toto nebezpečenstvo hrozí
najmä pri použití ČB s vysokým vodným súčiniteľom. Vtedy je ČB náchylnejší na
segregáciu zŕn kameniva. To môže spôsobiť stav, keď sa jemnejšie zrná kameniva a
cementový tmel dostanú k povrchu debnenia a veľké zrná kameniva klesajú k spodnej časti
betónovaného prvku. Vyššie popísaný stav sa vyskytuje hlavne pri betónovaní zvislých časti
betónovej konštrukcie, ako sú steny a stĺpy.

3
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VPLYV TEPLOTY NA PRIEBEH BETONÁRSKCH PRÁC A NA
KVALITU ZATVRDNUTÉHO BETÓNU V ZHOTOVOVANEJ
BETÓNOVEJ KONŠTRUKCII

Z doterajších výsledkov výskumu a zo skúseností betonárskej praxe je známe, že pri
priemernej teplote okolitého prostredia ( okolo 10 až 20°C) a pri použití bežného spojiva, t.j.
cementu priemernej pevnostnej triedy začína hydraulická reakcia cementového tmelu po
ukončení tzv. pokojovej fázy. Tá trvá približne od 4 do 6-tich hodín od zamiešania ČB.
Preto sa celý proces výroby, dopravy ČB (mimostaveniskovej i vnútrostaveniskovej) až po
jeho uloženie a spracovanie v debnení betónovanej konštrukcie musí stihnúť na začiatku
pokojovej fázy procesu hydratácie, najčastejšie do 2 hodín. Na skrátenie pokojovej fázy
hydratácie spojiva má výrazný vplyv zvýšenie teploty ako okolitého prostredia, tak aj
teploty samotného ČB, resp. v prípade dopravy autodomiešavačmi TB. V takom prípade sa
pokojová fáza hydratácie skracuje niekoľkonásobne. Ako vidieť na obr.1, proces hydratácie
cementového spojiva sa pri teplotách nad 30°C urýchľuje 5 až 10 krát oproti normálnym
podmienkam.
Doby spracovateľnosti ČB závisia hlavne na teplote prostredia a druhu použitého
cementu (Tab.1), ako aj od konzistencie ČB. Vo všeobecnosti pre betóny bežnej kvality
platí, že ak je konzistencia ČB riedka (napr. S4), je doba spracovateľnosti približne o tretinu
kratšia oproti betónom strednej konzistencie (napr. S2, S3). Taktiež významnú rolu hrá aj
teplota samotného ČB. Kombinácia vysokej teploty vzduchu, zvýšenej teploty ČB a jeho
riedka konzistencia tak spôsobuje výrazné skrátenie doby spracovateľnosti. To znamená, že
v prípade betónovania monolitických betónových konštrukcií počas horúceho (tropického)
letného počasia je nevyhnutné prijať náležité opatrenia. Medzi ne patrí použitie prísad na
spomalenie procesu tuhnutia ČB, chladenie ČB resp.TB pri jeho výrobe spôsobom
pridávania časti vody do ČB vo forme ľadovej drviny, resp. ochrana kameniva pred
prílišným prehriatím slnkom (kryté skládky kameniva). Tieto požiadavky musí zhotoviteľ
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betónovej konštrukcie, t.z. odberateľ TB formulovať výrobcovi TB formou špecifikácie
max. teploty ČB (napr. max.18°C) na začiatku dopravy ČB autodomiešavačmi.

Obr. 1 Vplyv teploty ČB na stupeň hydratácie cementového spojiva v ČB

Tab. č. 1: Orientačné doby spracovateľnosti ČB v závislosti na teplote
prostredia a druhu použitého cementu.

Pri správnej výrobe a doprave TB autodomiešavačmi sa predpokladá, že počas dopravy na
miesto stavby sa ČB optimálne rozmieša. Ak ČB nie je dostatočne rozmiešaný v
autodomiešavači a prípadne má riedku konzistenciu, môže dôjsť k segregácii ČB už v
samotnom autodomiešavači. To môže spôsobiť, že pri odoberaní ČB na mieste betónovania
sú jednotlivé odoberané dávky nerovnorodé a vykazujú známky segregácie. V takom
prípade sa to prejaví na nerovnorodosti betónu v samotnej betónovanej konštrukcií ( napr.
stene) formou vzniku hniezd nekvalitného betónu (obr.2). Tento jav sa prejavuje výraznejšie
pri betónovaní pomocou betonárskeho koša (badie). Pri betónovaní pomocou čerpadla na
ČB sa problémy so spracovateľnosťou ČB prejavujú spravidla na strate jeho čerpateľnosti.
V prípade betónovania počas extrémne horúceho počasia je nevyhnutné dôsledne
kontrolovať teplotu ČB pri samotnom odbere z autodomiešavača na mieste betónovania.
Odporúča sa, aby teplota ČB nebola vyššia ako 20°C. V prípade dlhšieho vystavenia
čakajúceho autodomiešavača s ČB na horúcom slnku dochádza často k rozpáleniu
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oceľového bubna autodomiešanača. To má za následok, že na vnútornom povrchu bubna
dochádza k extrémne urýchlenému procesu tuhnutia ČB a strate jeho spracovateľnosti.
Posledné odbery ČB z autodomiešavača do badie bývajú už prakticky nespracovateľné,
nezhutniteľné a po uložení takéhoto ČB do debnenia vzniká v zhotovovanej betónovej
konštrukcii (napr. stene) hniezdo nerovnorodého zatvrdnutého betónu ( obr.2, 3).
V prípade dlhotrvajúceho extrémne horúceho počasia a pretrvávajúcej vysokej teploty
vzduchu (a s tým súvisiacej jeho nízkej relatívnej vlhkosti ) dochádza aj k prehriatiu formy
debnenia. To má za následok degradáciu vlastností separačného prostriedku naneseného na
povrch formy debnenia. Tento jav je výraznejší pri použití separačných prostriedkov na
báze organických rozpúšťadiel. Ich odparením pri vysokej teplote formy debnenia takýto
separačný prostriedok stráca svoju základnú vlastnosť, a to umožniť ČB pri ukladaní a
spracovaní nebránený poklz po povrchu formy. To napomáha k vzniku nerovnorodých
hniezd v zatvrdnutom betóne.
Pri optimálnych podmienkach betónovania monolitickej betónovej konštrukcie (hlavne
stien a stĺpov) a pri vhodných reologických vlastnostiach ČB dochádza po jeho uložení a
spracovaní na povrchu formy debnenia k tzv. stenovému efektu. To znamená k sústredeniu
sa cementového tmelu a jemných zŕn kameniva na povrchu formy ako súvislej kompaktnej
vrstvy. To je znak správne zhotovenej betónovej konštrukcie vizuálne identifikovateľný po
odstránení debnenia.
Preto je potrebné v prípade nevyhnutnosti betónovania v extrémne horúcom počasí
venovať voľbe druhu separačného prostriedku a spôsobu jeho nanášania zvýšenú pozornosť.
Treba tiež zabrániť prehriatiu formy debnenia, ako aj nadmernému prehriatiu oceľového tela
betonárskeho koša (badie) od intenžívneho účinku slnečného žiarenia. Je nutné znížiť ich
povrchovú teplotu, napr. tienením, chladením vodou, resp. realizovať betónovanie v
priaznivejších poveternostných podmienkach (napr. v nočných hodinách).

B3

Obr.2 Pohľad na betónovú stenu s defektnými miestami na jej povrchu
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Obr.3 Pohľad na betónovú stenu po jej oddebnení so zreteľným ohraničením časti, pre
betonáž ktorej sa použil čerstvý TB v pokročilom štádiu tuhnutia z dôvodu extrémne
vysokej teploty ovzdušia

B3

Obr.4 Príklad betónovej steny, ktorá mala spĺňať požiadavky pohľadového betónu.
Z dôvodu nevhodnej betonáže počas horúceho počasia sú na stene zreteľné pracovné
škáry s predčasne stuhnutým betónom v kontaktoch objemu jednotlivých badií.
Betón evidentne nespĺňal ani požiadavky kladené na samozhutniteľný betón.
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DOTERAJŠIE SKÚSENOSTI A ODPORÚČANIA PRE BETONÁRSKU
PRAX

Hľadanie optimálneho spôsobu zhotovenia monolitickej betónovej konštrukcie na mieste
stavby v extrémne horúcom letnom období si vyžaduje nielen rutinné skúsenosti
betonárov na stavbe, ale hlavne podrobnú prípravu pri organizácii a rozhodovaní o všetkých
krokoch realizácie betonárskych prác. Tie spočívajú v starostlivej špecifikácii betónu pri
jeho objednávaní u osvedčeného výrobcu TB, v spracovaní podrobného časového
harmonogramu dodávok TB na miesto stavby so zohľadnením všetkých špecifických
vplyvov vysokej teploty ovzdušia na proces tuhnutia ČB. Kontrola teploty ČB od okamihu
jeho výroby až po dobu ukladania a spracovania v debnení. Rovnako dôležité je zamedziť
prehriatiu oceľových bubnov domiešavačov, extrémnemu prehriatiu foriem debnenia a voliť
vhodný separačný prostriedok na formu debnenia (po konzultácii s výrobcom debnenia).
Chrániť uložený a spracovaný ČB v debnení a dôkladne ošetrovať mladý betón. Je treba
odborne poučiť všetkých pracovníkov zapojených do procesu betonárskych prác na stavbe
o špecifikách technológie betónovania v extrémne horúcom letnom období. Betónovanie
v extrémnych teplotných podmienkach si vyžaduje aj zvýšené náklady na realizáciu
betónovej konštrukcie. Zodpovední pracovníci riadiaci proces betonárskych prác na stavbe
si musia uvedomiť všetky riziká betónovania v extrémne horúcom letnom období. Často
riziko časového sklzu v harmonograme zhotovovania betónovej konštrukcie je menšie ako
sanácia, či odstránenie zle zhotovenej betónovej konštrukcie a jej opätovná realizácia.
Riešenie následkov zle zhotovenej betónovej konštrukcie, hľadanie vinníka a všetky s tým
súvisiace právne spory sú tým najhorším riešením pre všetkých zúčastnených v procese
betonárskych prác.

2
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ZÁVERY

Charakteristickým znakom súčasného betónového staviteľstva je zvyšujúci sa tlak
investorov za kvalitu betónových konštrukcií. Ich požiadavky na krátke doby zhotovenia
betónovej stavby často v extrémnych poveternostných podmienkach (najmä počas extrémne
horúceho letného obdobia) kladú na výrobcov TB a hlavne na zhotoviteľov betónovej
konštrukcie zvýšené nároky. Kvalita betónovej konštrukcie dnes znamená nielen splnenie
projektom požadovaných vlastností samotného betónu, množstva a polohy výstuže,
presnosti tvaru a rozmerov betónovej konštrukcie, ale stále častejšie aj kvality jej
viditeľného povrchu. Splnenie všetkých týchto požiadaviek si vyžaduje kompetentných
a odborne zdatných pracovníkov pri riadení betonárskych prác na stavbách v oblasti
technológie betónu. V súčasnosti si zhotovenie kvalitnej betónovej konštrukcie
v extrémnych teplotných podmienkach vyžaduje veľmi úzku spoluprácu výrobcov TB
a zhotoviteľa betónovej konštrukcie.
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EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ VLASTNOSTÍ BETONOVÉ SMĚSI
PRO BETONOVÉ PREFABRIKÁTY
Miloslav Janda1– Miloš Zich2
ABSTRAKT
Manipulace s betonovými prefabrikáty většinou probíhá brzy po ukončení betonáže.
Betonové směsi určené pro výrobu betonových prefabrikátů tak musí kromě požadavků
na výslednou pevnost betonu splňovat také požadavky na pevnost umožňující manipulaci
s prefabrikátem. Požadované pevnosti betonu musí být často dosaženo už po 18 hodinách
po ukončení betonáže. V rámci experimentu byla změřena tlaková pevnost betonu a tahová
pevnost betonu o stáří 18 hodin, 42 hodin, 66 hodin, 14 dní a 28 dní. Dále bylo změřeno
poměrné smršťování betonu v čase 1 den, 3 dny, 7 dní, 36 dní, 68 dní a 91 dní ve 4
zkušebních blocích tloušťky 75 mm, 125 mm, 150 mm a 200 mm.

ÚVOD

1

Požadavky na betonové směsi určené pro výrobu prefabrikovaných konstrukcí se značně liší
od požadavků na běžné monolitické konstrukce. Často je velmi důležitým požadavkem
brzké dosažení pevnosti, která umožní manipulaci s prefabrikátem. To běžně vede k návrhu
betonové směsi, která obsahuje relativně velké množství cementu, což má ale za následek
zvětšené smršťování betonu. Výhodou prefabrikovaných konstrukcí je, že zabudování dílců
neprobíhá ihned po ukončení betonáže a při dostatečně dlouhé době zrání může velká část
objemových změn proběhnout na nezabudovaném staticky určitém prefabrikovaném dílci.
Je proto vhodné ověřovat časový průběh smršťování betonu určeného pro výrobu
betonových prefabrikátů ve vztahu k dosaženým mechanickým vlastnostem betonu.

PROVEDENÉ EXPERIMENTY

2
2.1

Příprava zkušebních těles

Pro experimenty ověřující vlastnosti betonové směsi určené pro výrobu prefabrikovaných
konstrukcí byla vyrobena následující zkušební tělesa:
• 30 zkušebních krychlí normových velikostí (150/150/150 mm) pro měření pevnosti
betonu v tlaku a v příčném tahu,
• 15 zkušebních betonových trámců (400/100/100 mm) pro měření pevnosti betonu
v tahu za ohybu,
• zkušební bloky různých tlouštěk (75, 125, 150, 200 mm) za účelem měření
smršťování betonu.
Geometrie zkušebních krychlí, trámců a bloků je zřejmá z obr. 1 a z obr. 2. Zkušební bloky
byly vybetonovány na ocelové podložky opatřené odformovacím olejem a vrstvou igelitové
fólie. Do zkušebních bloků byly instalovány strunové tenzometry se zabudovanými
termistory. Počet a poloha tenzometrů ve zkušebních blocích je patrná z obr. 3. Všechny
tenzometry byly umístěny uprostřed půdorysu bloků. Po dobu celého experimentu byly
bloky umístěny ve výrobní hale celým povrchem na podložce. To znamená, že k vysychání
1

2

Ing., S.O.K. stavební, s.r.o., Oddělení rozvoje a vývoje, Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162,
674 01 Třebíč, tel.: +420724514802, e-mail: janda@sok.cz
doc. Ing. Ph.D., Ústav betonových a zděných konstrukcí ÚBZK, Veveří 331/95, 602 00 Brno,
tel.: +420541147860, e-mail: zich.m@fce.vutbr.cz
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betonu mohlo docházet jen z pěti stran. V průběhu měření byly kromě poměrného
přetvoření zaznamenávány i změny teploty betonu a teplota a vlhkost okolního prostředí.
Průměrná teplota okolního prostředí zkušebních těles a zkušebních bloků činila 23° C,
průměrná relativní vlhkost okolního prostředí byla 58 %. Pro výrobu zkušebních těles
a zkušebních bloků byl použit samozhutnitelný beton pevnostní třídy C 30/37, XC2,
Dmax16 a konzistence F6 (cement CEM I 52,5 R – 360 kg.m-3, volně ložený vápenec
VJM7/V 115 kg.m-3, prané kamenivo KD frakce 0/4 – 840 kg.m-3, hrubé kamenivo PKD
8/16 – 895 kg.m-3, plastifikátor Isoflow 7850 – 3,2 kg.m-3).

2.2

Příprava zkušebních těles

Byly provedeny následující experimenty ověřující vlastnosti betonové směsi určené
pro výrobu prefabrikovaných konstrukcí:
• zkouška tlakové pevnosti betonu na zkušebních krychlích normových velikostí
v čase 18 hodin, 42 hodin, 14 dní a 28 dní po ukončení betonáže,
• zkouška pevnosti betonu v příčném tahu na zkušebních krychlích normových
velikostí v čase 18 hodin, 42 hodin, 14 dní a 28 dní po ukončení betonáže,
• zkouška pevnosti betonu v tahu za ohybu na zkušebních trámcích normových
velikostí v čase 18 hodin, 42 hodin, 14 dní a 28 dní po ukončení betonáže,
• ověření pevnosti betonu na zkušebních krychlích normových velikostí pomocí
Schmidtova tvrdoměru typu R v čase 18 hodin po ukončení betonáže,
• ověření pevnosti betonu na zkušebních krychlích normových velikostí pomocí
Schmidtova tvrdoměru typu N v čase 18 hodin, 42 hodin, 14 dní a 28 dní
po ukončení betonáže,
• měření poměrného smršťování na zkušebních blocích různých tlouštěk mezi
1. a 36. dnem po ukončení betonáže a mezi 68. a 91. dnem po ukončení betonáže,
obr. 4 a obr. 5.
• měření teploty okolního prosředí zkušebních těles mezi 1. a 91. dnem po ukončení
betonáže.
Ověření pevnosti betonu pomocí Schmidtova tvrdoměru na zkušebních krychlích bylo
provedeno dle [1] tak, že zkušební krychle byla při zkoušce upnuta do zkušebního lisu
a tvrdoměr byl ve vodorovné poloze přiložen ke svislé stěně zkušební krychle. Bylo
provedeno vždy 10 odrazů v rámci jednoho měření. Místa jednotlivých odrazů byla vždy
vzájemně vzdálena min. o 25 mm a také min. 25 mm od okraje zkušební krychle.
Experimenty prováděla firma S.O.K. stavební ve spolupráci s Ing. Petrem Daňkem, Ph.D.
z Fakulty stavební VUT v Brně.

B3

2.3

Výsledky experimentu

Mechanické parametry použité betonové směsi v čase 18 hodin, 42 hodin, 66 hodin, 14 dní
a 28 dní po ukončení betonáže jsou zřejmé z obr. 6 a z obr. 7. Zkoušky tlakové a tahové
pevnosti betonu byly provedeny vždy na 3 zkušebních tělesech normových velikostí
pro každý čas a pro každý typ zkoušky. Tahová pevnost betonu byla z pevnosti betonu
v příčném tahu a z pevnosti betonu v tahu za ohybu vypočítána za pomocí vztahů
uvedených v [2].
Poměrné smršťování zkušebních bloků je uvedeno na obr. 8. Poměrné smrštění jednotlivých
zkušebních bloků bylo stanoveno jako průměr z hodnot poměrného smrštění změřeného
zabudovanými tenzometry umístěnými v rámci každého zkušebního bloku.
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Obr. 1 Geometrie zkušebních krychlí
a trámců

Obr. 2 Geometrie zkušebních bloků

Obr. 3 Umístění tenzometrů ve zkušebních blocích
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Obr. 4 Zkušební bloky po odbednění

Obr. 5 Tenzometry ve zkušebních blocích
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Obr. 7 Tahová pevnost betonu

Obr. 6 Tlaková pevnost betonu

Obr. 8 Poměrné smršťování zkušebních bloků

3
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ZÁVĚR

Měřením tlakové pevnosti, tahové pevnosti a modulu pružnosti betonu o stáří 18 hodin,
42 hodin, 66 hodin, 14 dní a 28 dní po ukončení betonáže bylo zjištěno, že výsledná pevnost
betonu může být výrazně vyšší než deklarovaná pro danou třídu betonu. Měřením zkrácení
zkušebních bloků v časech 1 den, 3 dny, 7 dní, 36 dní, 68 dní a 91 dní po ukončení betonáže
bylo zjištěno, že celkové poměrné smršťování betonu v čase 91. dní po ukončení betonáže
dosáhlo hodnoty až 0,9 mm/m. Relativně velká naměřená hodnota poměrného smršťování
betonu je často příčinou smršťovacích trhlin v prefabrikátech. Jedná se o obecnou
problematiku, která si zaslouží další zkoumání.
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VYUŽITIE VÝSLEDKOV ZRÝCHLENÝCH KORÓZNYCH
SKÚŠOK NA PREDIKCIU KORÓZIE VÝSTUŽE
Miroslav Brodňan1 – Peter Koteš2 – Miroslav Strieška 3
ABSTRAKT
Trvanlivosť konštrukčných materiálov je všeobecne definovaná ako schopnosť materiálu
udržiavať si svoje fyzikálne a mechanické vlastnosti v čase. Pri železobetónových
konštrukciách je betón ideálnym materiálom na ochranu oceľovej výstuže. Železobetónové
konštrukcie sú však vystavené environmentálnym zaťaženiam - agresívnym podmienkam,
ktoré spôsobujú degradáciu materiálov ako napr. koróziu výstuže. Norma STN EN ISO 9224
opisuje výpočet celkovej hodnoty koróznej straty. Napriek týmto známym normovým
výpočtom je vhodné realizovať aj merania na skutočných vzorkách, ktoré sú ale časovo
náročné. Z tohto dôvodu je užitočné použiť zrýchlený korózny test. Predmetom nášho
výskumu bolo porovnať výsledky hodnôt koróznej straty zo zrýchlenej koróznej skúšky podľa
normy STN EN ISO 9227 s výpočtom koróznej straty podľa normy STN EN ISO 9224.

1

ÚVOD

V súčasnosti je veľa železobetónových konštrukcií poškodených koróziou výstuže
(oceľových výstužných tyčí), čo má vplyv na ich údržbu, životnosť a trvanlivosť. Oceľová
výstuž železobetónových konštrukcií je v prvej fáze chránená betónom a nachádza sa v tzv.
pasívnom štádiu (0, t0), ale po skončení tohto štádia začína oceľová výstuž korodovať. V
tomto článku sa venujeme popisu druhého štádia, tzv. aktívneho štádia (t0, T). Počas
aktívneho štádia sa pôsobením korózie znižuje priemer výstuže, čo má veľký vplyv na
zníženie odolnosti železobetónového prvku. Preto je potrebné zamerať sa nielen na vplyvy
zapríčiňujúce vznik koróznych procesov, ale aj na overenie a definovanie koróznych
modelov. Korózia výstuže pôsobením vonkajšieho prostredia môže ovplyvňovať
železobetónovú konštrukciu aj niekoľko desaťročí. To je dôvod, prečo je veľmi užitočné
použiť zrýchlené korózne testy v koróznej komore na urýchlenie vzniku a priebehu korózie.
Otázkou môže byť ako sme schopní porovnať výsledky z koróznej komory s výsledkami
koróznej rýchlosti vo vonkajšom prostredí.

2

KLASIFIKÁCIA KORÓZIE

Korózia sa dá definovať viacerými spôsobmi [1]. Prvý spôsob je založený na type reakcie na
povrchu kovu, elektrochemickej alebo chemickej korózii. Rozdiel medzi týmito dvoma
druhmi korózie spočíva v skutočnosti, že elektrochemická korózia zahŕňa anodickú a
katodickú reakciu, zatiaľ čo chemická korózia ho nezahŕňa. Ďalší spôsob je založený na
tvare korodovaného povrchu. Všeobecné delenie je na rovnomernú a nerovnomernú koróziu
a ďalej rozlišujeme aj jamkovú koróziu, štrbinovú koróziu, galvanickú koróziu, korózia pod
napätím atď. [1-3]. Ďalší spôsob klasifikácie je založený na koróznom prostredí: podzemná
korózia, atmosférická korózia, korózia pôsobením plynov, bakteriálna korózia, mikrobiálna

1

2

3

Ing. PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra stavebných konštrukcií a mostov, Univerzitná
8215/1, 010 26 Žilina, tel.: +421-41-5135669, e-mail: brodnan@fstav.uniza.sk
doc. Ing. PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra stavebných konštrukcií a mostov,
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, tel.: +421-41-5135663, e-mail: kotes@fstav.uniza.sk
Ing., Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra stavebných konštrukcií a mostov, Univerzitná
8215/1, 010 26 Žilina, tel.: +421-41-5135663, e-mail: miroslav.strieska@fstav.uniza.sk

323

B3

korózia atď. [1, 2]. V tomto článku sa zameriavame na atmosférickú koróziu, ktorá sa dá
definovať podľa koncentrácie oxidu siričitého vo vzduchu alebo rýchlosti prenikania oxidu
siričitého do štyroch skupín: mestské, vidiecke, priemyselné alebo morské prostredie [4].
Existuje mnoho faktorov, ktoré môžu mať vplyv na koróziu. Môžu byť rozdelené na
endogénne a exogénne faktory. Do endogénnych faktorov patrí napríklad zloženie kovu,
povrchová úprava (povlak so zinkom alebo PVC), chemická a fyzikálna homogenita
povrchu atď. Medzi exogénne faktory patria najmä: tvorba koróznych produktov na povrchu
kovu, vlhkosť na povrchu kovu, znečistenie a klimatické podmienky (hlavne parametre ako
teplota T, relatívna vlhkosť vzduchu Rh, chloridy Cl- a oxid siričitý SO2, ktoré podľa normy
STN EN ISO 9223 [4] najviac ovplyvňujú proces korózie), chránený alebo nechránený
povrch kovu (kde slnko alebo dážď ovplyvňujú nechránené vzorky).
Ďalšou možnou problematickou otázkou je samotný korózny test. Norma STN EN ISO 8044
[1] opisuje niekoľko koróznych skúšok, napríklad koróznu skúšku na mieste (realizovanú v
prirodzenom prostredí), koróznu skúšku počas prevádzky (vykonávaná v prevádzke),
simulovanú koróznu skúšku (realizovanú za simulovaných prevádzkových podmienok)
alebo zrýchlenú koróznu skúšku (vykonávanú v náročnejších podmienkach) atď.

3

PRÍPRAVA ZRÝCHLENEJ KORÓZNEJ SKÚŠKY

Ako už bolo spomenuté vyššie, samotný proces korózie je veľmi komplikovaný a známe
korózne modely sa líšia. Meranie koróznej straty vo vonkajšom prostredí je časovo náročné
a môže trvať aj mnoho rokov, dokonca v prípade železobetónovej konštrukcie môže pasívne
štádium trvať aj niekoľko desaťročí. To je dôvod, prečo je veľmi užitočné použiť zrýchlenú
koróznu skúšku. Pre našu koróznu skúšku bol zvolený test rozstrekovania soľného roztoku
podľa normy STN EN ISO 9227 [6]. Postup podľa tejto normy definuje rozstrekovanie 5 %tného (50 g/l ± 5 g/l) roztoku chloridu sodného v kontrolovanom prostredí v koróznej
komore. Ďalšie nastavené hodnoty pri tejto skúške sú teplota v komore 35 °C ± 2 °C, pH od
6,5 do 7,2 a 100 %-tná relatívna vlhkosť.
Zrýchlený korózny test bol realizovaný v dvoch fázach. V prvej fáze boli v komore vložené
vzorky nechránenej výstuže (obr. 1 vľavo). Priemer vzoriek bol ø6 mm, ø10 mm, ø14 mm a
ø25 mm a dĺžka bola 300 mm. V druhej fáze boli použité vystužené betónové bloky (obr. 1
vpravo). V tomto článku uvádzame výsledky iba prvej skúšobnej fázy, pretože skúšanie
betónových blokov v komore stále prebieha.
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Obr. 1 Vzorky nechránenej výstuže a vystužené betónové bloky uložené v koróznej komore
Nechránené výstuže sa po určitom čase vybrali z koróznej komory (celková dĺžka skúšky
bola 1 500 hodín = 62,5 dňa), odstránili sa z nich povrchové produkty korózie (hrdza)
a vzorky sa odvážili. Na základe počiatočnej hmotnosti a dĺžky vzoriek bola vypočítaná
korózna strata podľa rovnice (1) so zohľadnením predpokladu, že dĺžka vzoriek je
konštantná (obr. 2 vľavo) alebo podľa rovnice (2) na základe predpokladu, že dĺžka vzoriek
nie je konštantná (obr. 2 vpravo).
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kde Dcorr,B a Dcorr,C sú korózne straty [mm], ø je počiatočný priemer výstuže [mm], Δm je
strata hmotnosti v čase [kg], l je počiatočná dĺžka vzorky [mm], ρ je objemová hmotnosť
[kg/m3].

Obr. 2 Korózna strata Dcorr na základe predpokladu, že dĺžka vzoriek je konštantná alebo
dĺžka vzoriek nie je konštantná

4

VÝSLEDKY ZRÝCHLENEJ KORÓZNEJ SKÚŠKY

Na obrázku 3 je znázornená korózna strata Dcorr vzoriek nechránenej výstuže o priemere ø6
mm vypočítanej podľa rovnice (1) (vľavo) a podľa rovnice (2) (vpravo).

Obr. 3 Výsledky koróznej straty Dcorr nechránenej výstuže o priemere ø6 mm sa približujú k
lineárnej funkcii
Parabolické, lineárne a mocninové funkcie boli aproximované na krivky koróznej straty
Dcorr (Dcorr,B, Dcorr,C) a tieto výsledky sú uvedené v tab. 1 a v obr. 3.
Tab. 1 Výsledky z aproximácie kriviek koróznej straty Dcorr pomocou parabolickej,
lineárnej a mocninovej funkcie
Dcorr,B
[%]

Dcorr,C
[%]

ø10
Dcorr,B Dcorr,C
[%]
[%]

Dcorr,B
[%]

Dcorr,C
[%]

Dcorr,B
[%]

Dcorr,C
[%]

Parabolická funkcia

99,26

99,26

99,57

99,57

98,87

98,87

99,84

99,84

Lineárna funkcia

99,25

99,25

99,57

99,57

98,49

98,48

99,14

99,14

Mocninová funkcia

99,78

99,78

99,57

99,57

94,88

94,88

99,04

99,04

R2

ø6
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ø14

ø25
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Z tab. 1 je zrejmé, že korózna strata Dcorr môže byť aproximovaná na lineárnu funkciu
napriek skutočnosti, že parabolická funkcia je trochu viac presnejšia.
Treba spomenúť, že korózne prostredie v koróznej komore sa líši od vonkajšieho prostredia
a v koróznej komore nepôsobia všetky činitele, ktoré vplývajú na koróziu vo vonkajšom
prostredí. Napriek tejto skutočnosti môže zrýchlený korózny test ponúknuť relatívne dobré
výsledky. Ako je možné vidieť vyššie, korózna strata Dcorr v prostredí koróznej komory
môže byť aproximovaná na lineárnu funkciu. Rovnaké výsledky dosiahli aj ďalší autori na
kovových vzorkách konštrukčnej ocele [7-9].

5 TRANSFORMÁCIA VÝSLEDKOV
SKÚŠKY NA VONKAJŠIE PROSTREDIE

ZRÝCHLENEJ

KORÓZNEJ

Zrýchlený test v koróznej komore môže trvať niekoľko dní alebo mesiacov a je veľmi
užitočné vedieť, koľko dní v prostredí soľného postreku (soľnej hmly) v koróznej komore sa
rovná rovnakému koróznemu poškodeniu vo vonkajšom prostredí. Pre toto porovnanie sa
použil korózny model podľa aktuálnych noriem STN EN ISO 9223 [4] a STN EN ISO 9224
[5].
Pri vonkajšom prostredí je potrebné vedieť, aký typ agresivity prostredia je potrebné
porovnávať. Norma STN EN ISO 9223 [4] opisuje stupne koróznej agresivity atmosféry v
prvom roku expozície a príslušnú rýchlosť korózie rcorr. Okrem toho norma STN EN ISO
9224 [5] opisuje výpočet koróznej straty D na ďalšie roky. Táto norma tiež opisuje
priemernú mieru korózie rav v priebehu prvých 10 rokov a ustálený korózny stav rlin ako
priemernú rýchlosť korózie počas prvých 30 rokov (bez počiatočného obdobia r av = 10
rokov), pozri tab. 2.
Tab. 2 Rýchlosť korózie pre uhlíkové ocele rcorr, rav a rlin pre rôzne stupne koróznej
agresivity atmosféry podľa noriem STN EN ISO 9223 [4] a STN EN ISO 9224 [5]
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Stupeň koróznej agresivity

Jednotka

C1

[μm/rok]

C2
C3

rcorr

rav

rlin

rcorr ≤ 1,3

rav ≤ 0,4

rlin ≤ 0,3

[μm/rok]

1,3 < rcorr ≤ 25

0,4 < rav ≤ 8,3

0,3 < rlin ≤ 4,9

[μm/rok]

25 < rcorr ≤ 50

8,3 < rav ≤ 17

4,9 < rlin ≤ 10

C4

[μm/rok]

50 < rcorr ≤ 80

17 < rav ≤ 27

10 < rlin ≤ 16

C5

[μm/rok]

80 < rcorr ≤ 200

27 < rav ≤ 67

16 < rlin ≤ 39

CX

[μm/rok]

200 < rcorr ≤ 700

67 < rav ≤ 233

39 < rlin ≤ 138

Ako možno vidieť na obr. 4 [10] alebo tiež aj podľa ďalších autorov [11], stupne koróznej
agresivity atmosféry v Slovenskej republike patria približne do kategórií C2 - C3.

Obr. 4 Rýchlosť korózie rcorr uhlíkovej ocele v Slovenskej republike počas prvého roku v
rokoch 2001 (vľavo) a 2014 (vpravo)
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Ďalšia otázka je ohľadom zrýchleného korózneho testu - aká je hodnota priemernej koróznej
rýchlosti rcorr,ch [μm/deň] v koróznej komore, so zohľadnením predpokladu, že korózna strata
je vyjadrená lineárnou funkciou. Rýchlosť korózie rcorr,ch bola vypočítaná ako priemerná
hodnota z celého skúšobného obdobia (1 500 hodín = 62,5 dňa) pre každý priemer vzorky a
je nasledovná:
- rcorr,ch = 3,98 µm/deň (pre priemer ø6 mm),
- rcorr,ch = 3,85 µm/deň (pre priemer ø10 mm),
- rcorr,ch = 3,93 µm/deň (pre priemer ø14 mm),
- rcorr,ch = 3,56 µm/deň (pre priemer ø25 mm).
Priemerná hodnota rýchlosti korózie rcorr,ch bola 3,8 μm/deň a odhad, koľko rokov
predstavuje pre vonkajšie prostredie rovnaké korózne poškodenie vzoriek v koróznej
komore, pozri obrázok 5 (vpravo).

Obr. 5 Výpočet koróznej straty D pre sto rokov vo vonkajšom prostredí pre uhlíkovú oceľ
(vľavo) a odhad, koľko rokov vo vonkajšom prostredí predstavuje rovnaké korózne
poškodenie vzoriek v koróznej komore (vpravo)
Na obr. 5 je presne vidieť, koľko rokov vo vonkajšom prostredí predstavuje rovnaké
korózne poškodenie vzoriek nechránenej výstuže z uhlíkovej ocele v prostredí s
rozstrekovanou soľou (soľnou hmlou). Napríklad desať rokov pôsobiaceho vonkajšieho
prostredia predstavuje 1,14 dňa, 21,94 dní alebo 43,87 dní vzorky v koróznej komore, keď
prvý rok korózie rcorr je 1,3 μm/rok, 25 μm/rok, alebo 15 μm/rok, čo je hranica stupňa
koróznej agresivity atmosféry C2, C3.

6

ZÁVERY

V článku sa porovnávala vypočítaná korózna strata Dcorr podľa aktuálne platných noriem
STN EN ISO 9223 [4] a STN EN ISO 9224 [5] s výsledkom koróznej straty Dcorr,ch vzoriek
nechránených výstužných oceľových tyčí pomocou rozstrekovania soľného roztoku
v koróznej komore podľa STN EN ISO 9227 [6].
Korózna strata Dcorr,ch zistená v koróznej komore bola aproximovaná na lineárnu funkciu s
presnosťou viac ako 99 %. Priemerná korózna strata v tomto prostredí bola približne rcorr,ch =
3,8 μm/deň. Korózna strata Dcorr vyjadrená podľa STN EN ISO 9223 [4] a STN EN ISO
9224 [5] bola vypočítaná pre stupeň koróznej agresivity C2 a C3, čo predstavuje typické
prostredie v Slovenskej republike. Tieto čiastkové závery boli porovnané a bola definovaná
závislosť, ktorá udáva, koľko dní musia byť vzorky z uhlíkovej ocele v koróznej komore,
aby sa zabezpečilo rovnaké korózne poškodenie ako platí pre stupne koróznej agresivity
atmosféry C2 a C3.

327

B3

Poďakovanie
Tento článok vznikol za finančnej podpory Grantovej agentúry VEGA SR v rámci riešenia
úloh 1/0413/18, KEGA 012ŽU-4/2016 a podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja
na základe zmluvy APVV-14-0772 a projektu bilaterálnej spolupráce DS-2016-0039.

Literatúra
[1]
[2]

[3]

[4]
[5]
[6]
[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

B3

STN EN ISO 8044: Korózia kovov a zliatin. Základné termíny a definície (ISO 8044:
2015). ÚNMS Bratislava, 2016.
LANDOLFO, R. – CASCINI, L. – PORTIOLI, F.: Modeling of metal structure
corrosion damage: a state of the art report. Sustainability 2010, 2,2163-2175, doi:
10.3390su2072163.
WINSTON, R. R.: 2011. Uhlig´s corrosion handbook. 3rd edition: Glossary of
selected terms used in corrosion science and engineering. 1217-1221, New Jersy: The
Electronical Society Series.
STN EN ISO 9223: Korózia kovov a zliatin. Korózna agresivita atmosfér.
Klasifikácia, stanovenie a odhad (ISO 9223: 2012). ÚNMS Bratislava, 2012.
STN EN ISO 9224: Korózia kovov a zliatin. Korózna agresivita atmosfér. Smerné
hodnoty pre stupne koróznej agresivity (ISO 9224: 2012). ÚNMS Bratislava, 2012.
STN EN ISO 9227: Skúšky korózie v umelých atmosférach. Skúšky soľnou hmlou
(ISO 9227: 2017). ÚNMS Bratislava, 2018.
ODROBIŇÁK, J. – GOCÁL, J. – JOŠT, J.: Experimental measurement of corrosion
loss of structural steel. „Oceľ, drevo, betón a sklo v konštrukciách“ Kaštieľ v
Kočovciach, Bratislava, 2017, ISBN 978-80-227-4734-9. s. 165-172.
KORNIEKOVO, E. – OSSENBRINK, R. – MICHAILOV, V.: Corrosion properties
of structured sheet metals in salt environment. “Engineering review” Vol. 31, Issues
2, 91-104,2011.
KRIVY, V. – KUBZOVA, M. – KREISLOVA, K. – URBAN, V.: Characterization
of corrosion products on weathering steel bridges influenced by chloride deposition.
Metals 2017,7,336, doi: 10.3390/met7090336.
STRIEŠKA, M. – KOTEŠ, P.: Influence of environmental pollution on degradation
of materials. “Young scientist 2017”, 9th international scientific conference of civil
engineering and architecture, Štrbské Pleso, High Tatras, 2017. ISBN 978-80-5533136-2. CD-ROM.
IVAŠKOVÁ, M. – KOTEŠ, P. – DUNDEKOVÁ, S.: Impact of Air Pollution and
Climate Conditions on Crarbon Steel in Slovak Republic. “Materials Science Forum”
ISSN 0255-5476, Vol. 844 (2016), pp. 83-88.

328

VYUŽITIE NEPRIAMYCH METÓD STANOVENIA ÚROVNE
PREDPÄTIA V KONŠTRUKCII
Martin Moravčík1 - František Bahleda2 - Jozef Jošt3
ABSTRAKT
Ukazuje sa, že viaceré predpäté mosty, ktoré sú v prevádzke viac ako 60 rokov, sú dnes
v zlom alebo až havarijnom technickom stave. Na konštrukciách sa zistili zistené viaceré
závažné poruchy, ako sú nadmerné deformácie, rozsiahle trhliny, korózia predpínacej
výstuže, korózia v kotevnej zóne, a pod. V procese hodnotenia spoľahlivosti existujúcich
predpätých konštrukcií býva najdôležitejšou úlohou stanoviť aktuálnu úroveň predpätia,
ktorá pôsobí v konštrukcii v danom čase. Za dlhšie obdobie bolo vyvinutých vo svete aj
u nás viacero metód, ktorými je možné aktuálnu úroveň predpätia predikovať. Tento
príspevok sa zaoberá možnosťami stanovenia úrovne predpätia na existujúcej konštrukcií,
využitím nepriamej metódy - Structural response method, alebo tzv. metódy odozvy. Metóda
je aplikovaná na príklade podrobnej analýzy prefabrikovaného predpätého nosníka po asi
60 rokoch prevádzky.

1

ÚVOD

Hodnotenie úrovne spoľahlivosti železobetónových mostov v prevádzke, sa zväčša v našich
podmienkach vyjadruje pomocou zaťažiteľnosti. Jej stanovenie je založené na výsledkoch
realizovanej diagnostiky, pričom bežne využívame viacero diagnostických metód, ktorých
účelom je získanie aktuálnych parametrov nosných materiálov, ako sú betón a oceľ, ktoré
vstupujú do výpočtu. Pritom môžeme aplikovať pomerne širokú škálu tradičných metód
nedeštruktívnych, ako aj deštruktívnych pre zisťovanie kvality betónu a stavu zabudovanej
výstuže. U predpätých konštrukcií je však určiť ďalšiu neznámu, ktorá významne
ovplyvňuje výslednú hodnotu zaťažiteľnosti. Ide o racionálne stanovenie hodnoty aktuálnej
úrovne predpätia v konštrukcii. Predpätie sa v čase mení, nie len vplyvom obvyklých
okamžitých a dlhodobých strát predpätia, ktorých hodnoty vieme pomerne presne
predikovať, ale aj ďalšími vplyvmi, ako sú korózia predpínacej výstuže, degradácia kotevnej
zóny, absencia injektáže, vplyv stavebných stavov, nevhodne zvolená koncepcia, prípadne
podcenenie návrhu alebo zhotovenia konštrukcie a pod.
Metódami zisťovania predpätia v existujúcich konštrukciách sa zaoberalo vo svete aj u nás
viacero výskumných tímov a odborníkov. Doposiaľ získané poznatky možno rozdeliť do
dvoch základných skupín na tzv. priame a nepriame metódy stanovenia aktuálnej hodnoty
predpínacej sily. Tieto metódy rozvíjali u nás napr. Jaroševič, Chandoga, [3] a pod. Priame
metódy majú zväčša nedeštruktívny charakter a realizujeme ich na základe priameho
získavania hodnôt predpínacej sily napr. pomocou elastomagnetických (EM) snímačov. Tie
sú vopred zabudované na predpínacej výstuži a umožňujú aj kontinuálne sledovanie úrovne
predpínacej sily.

doc. Ing. PhD., Stavebná fakulta ŽU v Žiline, Katedra stavebných konštrukcií a mostov, Univerzitná 8215/1, 010
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Na existujúcich konštrukciách, kde je súdržná predpínacia výstuž zabudovaná v nosnej
konštrukcií, je využitie priamych metód technicky problematicky realizovateľné, z pohľadu
inštalácie EM snímačov. V takýchto prípadoch je možné využiť nepriame metódy, založené
na sledovaní vhodne zvolených pretvárnych veličín na konštrukcií (pomerné pretvorenia,
deformácie, šírky trhlín a pod.), z ktorých je následne analyticky odvoditeľná hodnota
aktuálne pôsobiacej predpínacej sily. Nepriame metódy rozvíjali hlavne v zahraničí napr.
Garber, Bagge, Civjan, Halsey, [2] u nás napr. Kucharík, [4] a pod. Tieto metódy môžu mať
deštruktívny, ale aj nedeštruktívny charakter. K týmto metódam patria aj tzv. (Structural
response methods) alebo inak nazývané aj metódy odozvy. Jedná sa o experimentálno –
analytické metódy, kedy v prípade existujúcej konštrukcie s poruchami je možné vytvoriť
výpočtový model založený na jej reálnom chovaní a odozve na aplikované zaťaženie.

2

POPIS NIEKTORÝCH POUŽÍVANÝCH NEPRIAMYCH METÓD

Medzi deštruktívne nepriame metódy môžeme zaradiť niekoľko používaných metód. Prvá je
tzv. metóda Crossbow method, kde sa sleduje závislosť predpínacej sily od priečnej
výchylky predpínacej výstuže, obr. 1a). Ďalej ide o metódy založené na báze uvoľnenia
napätia, či už priamo na predpínacej výstuži (napr. Cutting method, obr. 1b)) alebo
v sledovaných vláknach betónového prierezu, (napr. Saw-cut method, obr. 2a)). Uvoľnenie
napätosti v materiáloch sa realizuje deštruktívnym zásahom do konštrukcie, či už v podobe
rezu alebo vrtu a pod. Zásah sa prejaví zmenou pomerných pretvorení v okolitých vláknach.
V našich podmienkach bola táto metóda rozvíjaná hlavne firmou VUIS Mosty [4], ktorá je
založená na zázname zmeny pomerných pretvorení, ktorá sa udeje v krajných vláknach
betónového prierezu pri realizácii vývrtu, obr. 2b).

Obr. 1a) Crossbow method

Obr. 1b) Cutting method

Obr. 2a) Saw-cut method

Obr. 2b) Príklad tenzometrickej ružice okolo
vývrtu
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Medzi nedeštruktívne nepriame metódy môžeme zaradiť metódy, ktoré sú založené na
princípe sledovania odozvy konštrukcie na vonkajšie zaťaženie (Structural response
methods). Na konštrukcií sledujeme zmeny pretvárnych veličín, ako sú deformácie,
pomerné pretvorenia, šírky trhlín a pod. v závislosti od intenzity zaťažovacieho impulzu.
Stanovenie veľkosti skúšobného zaťaženia je do veľkej miery individuálne a závisí od
technického stavu skúšanej konštrukcie, ako aj od množstva informácií a realizovaných
výpočtov, ktoré o konštrukcii máme k dispozícii. Nakoľko testované konštrukcie sú zväčša,
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aj niekoľko desiatok rokov v prevádzke, odporúča sa zaťažovať ich v postupných krokoch,
aj s prípadným odľahčovaním. V prípade, že je konštrukcia v relatívne dobrom stave bez
viditeľných statických trhlín, odporúča sa konštrukciu zaťažiť na úroveň medze vzniku
trhliny, obr. 3a) a prípadne aj mierne nad túto hranicu, aby bolo možné získať aj časť
nelineárnej vetvy pracovného diagramu. V prípade, že sú na konštrukcii už viditeľné
statické trhliny odporúča sa pristupovať k zaťaženiu veľmi citlivo približne na úrovni
predpokladaného dekompresného momentu, obr. 3b).

Obr. 3a) Prvotné otvorenie trhliny

3

Obr. 3b) Rozširovanie trhliny

OVERENIE ÚROVNE PREDPÄTIA METÓDOU ODOZVY IN-SITU
TESTOM

Havarijný stav na moste v Podbieli umožnil v súčinnosti s firmou Doprastav, a.s. Žilina, ako
zhotoviteľom rekonštrukčných prác, realizovať in-situ (1:1) overovaciu zaťažovaciu skúšku
mostného nosníka dĺžky 27,0 m. Cieľom testu bolo zistiť aktuálnu úroveň predpätia
v nosníku, ako aj celkovo overiť jeho chovanie, vrátane dosiahnutia medznej únosnosti. Za
týmto účelom bola využitá nepriama metóda na báze Structural response method, ktorá však
bola rozšírená priblížením sa k medzi únosnosti nosníka, vzhľadom k možnosti deštruovať
nosník.
Most bol v prevádzke asi 60 rokov a nachádza sa na dopravne veľmi zaťaženej ceste I/59.
Nosník bol tvaru T s konštrukčnou výškou 1,35 m, s prevažne parabolicky vedenými
predpínacími káblami kotvenými ako v čele, tak aj v hornej prírube. Nosník bol súčasťou
ortotropnej mostovky s priečnym predpätím. Skúška bola realizovaná priamo na odhalenej
mostovke, pričom bol uvoľnený od pôsobenia priečneho predpätia štvrtý nosník od kraja.
Dôvod výberu nosníka bolo zaistenie celkovej bezpečnosti pri skúške, keďže tento nosník
bol relatívne najlepšom technickom stave a zároveň bolo možné využiť susedné nosníky ako
protizáťaž. Na mostovke bola vytvorená improvizovaná lámacia stolica za pomoci
roznášacích oceľových prvkov a hydraulického lisu s kapacitou 100 ton, obr. 5.

Obr. 4 Schéma káblov nosníka
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Obr. 5a) In-situ skúška nosníka

Obr. 5b) Pohľad zo spodu po vzniku prvej trhliny
Všetky vstupné údaje k nosníku boli zistené pred testovaním diagnosticky. Získaná
priemerná pevnosť betónu v tlaku bola okolo 51 MPa. Modul pružnosti, ako aj ťahová
pevnosť betónu boli následne odvodené podľa príslušných vzťahov v tab. 3.1, normy STN
EN 1992-1-1. Pozdĺžnu predpínaciu výstuž nosníka tvorilo 22 ks káblov z 12 patentovaných
drôtov 4,5 mm / kábel. Z toho 14 káblov bolo priebežných a 8 nepriebežných. Káble boli
kotvené do doskových kotiev cez klasické plné kotevné kuželíky.
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Do stredového prierezu boli pre kontrolu osadené 3 potenciometrické snímače zvislej
deformácie (S1 – S3), ďalej na horný tlačený okraj nosníka bol osadený lepený odporový
tenzometer (T1), rovnako aj na betonársku výstuž k spodnému ťahanému okraju, tenzometer
(T2). Tento tenzometer sa však počas skúšky pri vzniku prvej trhliny porušil. Závislosť
zaťažovacej sily v lise a deformácie je znázornená na, obr. 6. Vidíme, že pri teoreticky
predpokladanej úrovni predpätia so zohľadnením všetkých obvyklých strát predpätia,
krátkodobých aj dlhodobých za čas 60 rokov dosahujeme rozdielny tvar pracovného
diagramu s posunutou úrovňou medze vzniku trhliny pre silu Fcr, ako aj medze únosnosti FR.
Prakticky všetky 3 snímače vykazovali identické deformácie, pričom na úrovni asi 580 kN
bol nosník odľahčený a znovu priťažený.
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Obr. 6 Pracovný diagram nosníka s predpokladaným predpätím vs. namerané hodnoty
Prvá trhlina bola evidovaná na úrovni sily v lise asi 402 kN oproti teoreticky predpokladanej
hodnote Fcr = 471 kN. Z toho je možné dedukovať po prepočítaní v prvom kroku, že na
nosník pôsobí v priemere asi o 18 % nižšia hodnota predpínacej sily, ako by bola teoreticky
predpokladaná. Nakoľko je ťahová pevnosť betónu štatisticky veľmi nespoľahlivá veličina,
ako aj samotná registrácia prvej trhliny býva často problematicky detekovateľná, bolo
potrebné overiť chovanie nosníka pre zníženú úroveň predpätia stanovenú cez hodnotu Fcr,
aj v druhom kroku, teda za medzou vzniku trhliny. Preto bol pre charakteristické body
pracovného diagramu „poškodeného“ nosníka aplikovaný nelineárny výpočet deformácie.
Výpočet potvrdil veľmi dobrú zhodu z experimentom a potvrdil správnosť predpokladu
o zníženej úrovni predpätia aj za medzou vzniku trhlín, obr. 7.
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Obr. 7 Pracovný diagram nosníka so zníženou úrovňou predpätia vs. namerané hodnoty
Rovnako výstupy z tenzometra T1 korešpondovali s teoreticky stanovenou krivkou pre
zníženú úroveň predpätia a potvrdili dobrú zhodu, podobne ako zvislé deformácie, obr. 8.
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Obr. 8 Priebeh nameraných pretvorení v tlačenom betóne vs. teoretické pretvorenia na
nosníku so zníženou úrovňou predpätia
Vzhľadom k postupnému nakláňaniu oceľového skúšobného rámu bola dosiahnutá sila
v lise max. okolo 660 kN. Z dôvodu zachovania bezpečnosti sa v skúške ďalej už
nepokračovalo. Z tohto pohľadu nebol dosiahnutý predpoklad medznej únosnosti, ktorá bola
stanovená na úrovni Fu = 764 kN. Avšak už na úrovni okolo 630 - 650 kN dochádzalo
k viditeľnému „tečeniu“ resp. nekontrolovateľnému nárastu deformácie a šírok trhlín bez
adekvátnych prírastkov na zaťažovacej sile. To znamená, že znížená úroveň predpätia
v nosníku sa prejavila rovnako aj na úrovni jeho medznej únosnosti.

4

ZÁVER

Článok poukázal na široké možnosti využitia nepriamych metód pre stanovovanie aktuálnej
úrovne predpätia v existujúcich konštrukciách. V tomto prípade bola využitá tzv. metóda
odozvy v rozšírenom prevedení, nakoľko to umožnila situácia následnej demolácie objektu.
Prezentované výsledky meraní a výpočtového modelu potvrdili dobrú zhodu. Skúsenosti
z tejto skúšky, ale aj z následných meraní na stávajúcich mostoch poukazujú na
aplikovateľnosť experimentálno-analytických metód v praxi. Ich rozsah a použitie je treba
zvážiť v závislosti od závažnosti riešenej problematiky, typu konštrukcie a pod. V ďalšej
práci bude publikovaná aplikácia metódy odozvy aj na moste, ktorý je v plnej prevádzke. Je
samozrejme treba poznamenať, že aplikácia týchto metód, je do veľkej miery závislá od
presnosti a rozsahu merania, ako aj kvality vstupných údajov do analytických alebo
numerických modelov konštrukcie.
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MATERIÁLOVÉ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI 100 ROČNÉHO
PRIEHRADOVÉHO MOSTNÉHO NOSNÍKA - POSÚDENIE
TRVANLIVOSTI BETÓNU
Ivan Janotka1– Michal Bačuvčík2– Peter Paulík 3– Patrik Ševčík4
ABSTRAKT
Most, ktorého súčasťou bol skúmaný železobetónový priehradový nosník, bol postavený
medzi rokmi 1910 a 1919 v maďarskom okrese Nýiregyháza. Most bol využívaný až do roku
2012. Priehradový nosník sa odobral počas demolačných prác z mosta nad riekou Érpatak
pri obci Nyírszőlős. Jeden nosník sa podrobil nedeštruktívnym a deštruktívnym skúškam. Na
základe diagnostiky sa špecifikoval aktuálny fyzický a chemický stav betónu, včítane rozsahu
karbonatizácie. Výsledky experimentálnych overení poskytujú hodnotný súhrn poznatkov
o trvanlivosti približne sto rokov starého, železobetónového priehradového nosníka.

1

ÚVOD

Prvý železobetónový most typu Monier sa vo svete postavil v roku 1875. Niekoľko mostov
tohto typu sa postavilo aj v bývalom Rakúsko-Uhorsku, avšak do dnešných dní sa z nich
zachovalo len zopár. Jedným z nich bol aj most pri maďarskej obci Nyírszőlős nad riekou
Érpatak [1]. Tento most bol pre nevyhovujúce šírkové usporiadanie a nízku zaťažiteľnosť
v roku 2014 nahradený novým mostom, pričom jeden z originálnych nosníkov sa v rámci
odbornej spolupráce Slovenska a Maďarska previezol do Bratislavy, kde bol experimentálne
odskúšaný. Pôvodný most pozostával z desiatich paralelných priehradových nosníkov
s rozpätím 5 metrov, pričom nosníky boli vždy zdvojené a uložené v piatich pároch.
Železobetónová mostovka hrúbky 200 mm bola čiastočne spojená s hlavnými nosníkmi
oceľovými prvkami. Výška nosníkov bola 690 mm, hrúbka hornej pásnice bola 140 mm,
hrúbka spodnej pásnice a diagonál bola 90 mm.

2

METODIKA SKÚŠOK

Na diagnostikáciu nosníka sa použili nedeštruktívne a deštruktívne mechanické skúšky,
včítane zaťažovacej skúšky v laboratóriu Technického a skúšobného ústavu stavebného,
n. o. Odobratý betón sa následne študoval metódami základného výskumu (RTG, termická a
chemická analýza a pórová štruktúra, elektrónová mikroskopia).
1) Súbor nedeštruktívnych skúšok zahrňoval:
- Stanovenie pevnosti betónu Schmidtovým tvrdomerom podľa STN EN 12504-2: 2013 [2].
Výsledky sú ovplyvnené skarbonatizovanou povrchovou vrstvou betónu, ktorú nebolo
možné úplne odstrániť, táto skutočnosť je však zohľadnená príslušnou korekciou podľa
normy.
- Overenie homogenity mechanických vlastností betónu pomocou ultrazvuku prístrojom
PUNDIT podľa STN EN 12504-4 [3].
- Odtrhové skúšky podľa STN EN 1015-12 [4].
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- Skúšky permeability povrchu betónu Torrentovou metódou [5].
2) Zaťažovacia skúška sa vykonala podľa STN 73 2030 [6] pomocou piatich hydraulických
lisov simulujúcich zaťaženie nosníka v každom uzle hornej pásnice. Nosník sa zaťažoval
postupne po krokoch reprezentujúcich 10 % z predpokladanej vypočítanej únosnosti.
Po dosiahnutí zaťaženia na úrovni 90 % únosnosti sa nosník odľahčil a proces zaťažovania
sa zopakoval rovnako ako prvýkrát, až do porušenia.
3) Po porušení nosníka sa z jeho neporušených krajných častí odobrali štyri jadrové vývrty
priemeru 100 mm a zistili sa nasledovné vlastnosti betónu: hĺbka karbonatizácie
fenolftaleínom [7], dynamický modul pružnosti ultrazvukom [3], statický modul pružnosti
[8] a pevnosť betónu v tlaku [9].
4) Vzorky po pevnostnej skúške sa vysušili pri 60 °C, podrvili a pomleli na frakciu
< 0,063 mm a podrobili sa štúdiu mikroštruktúry a pórovej štruktúry. Pórová štruktúra sa
pozorovala na vysoko tlakovom porozimetri Quantachrome Poremaster 60 GT, USA.
Terajší fyzický a chemický stav betónu sa vyhodnotil z celého komplexu realizovaných
skúšok.

3

VÝSLEDKY A DISKUSIA

3.1
Nedeštruktívne skúšky
Pevnosť betónu v tlaku nameraná Schmidtovým tvrdomerom sumarizuje tabuľka 1.
Tab. 1 Informatívna a zaručená pevnosť betónu v tlaku
Stanovená informatívna pevnosť
Pevnosť
(MPa)
Priemerná hodnota informatívnej pevnosti
56,9 ± 7,4
Zaručená pevnosť v tlaku
40,6
Namerané hodnoty sa korigovali ďalšími súčiniteľmi: vplyv veku betónu: αt = 0,90; vplyv
vlhkosti betónu: αw = 0,85; vplyv tvaru vzorky: κe = 1,00. Priemerná hodnota informatívnej
pevnosti z výsledkov skúšok bola 56,9 ± 7,4 MPa. Rozdiely medzi jednotlivými meraniami
boli 13 %. Zaručená pevnosť v tlaku tohto betónu stanovená touto metódou je 40,6 MPa.
Tabuľka 2 predstavuje výsledky merania permeability povrchu betónu pomocou Torrentovej
metódy, ktoré sa uskutočnili oproti miestam merania pevnosti.
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Tab. 2 Permeabilita povrchových vrstiev betónu priehradového nosníka
Miesto
Koeficient permeability
Stupeň
Trieda kvality betónového povrchu
merania
kT (×10-16.m2)
kvality
1
85,11
5
Veľmi zlá
2
1,074
4
Zlá
3
50,56
5
Veľmi zlá
4
0,128
3
Normálna
5
4,099
4
Zlá
6
57,19
5
Veľmi zlá
7
0,189
3
Normálna
8
0,387
3
Normálna
9*
0,561
3
Normálna
10*
14,94
5
Veľmi zlá
11*
22,26
5
Veľmi zlá
* merané na neobrúsenom povrchu
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Priľnavosť povrchových vrstiev betónu k hlbším vrstvám sa definuje ako pevnosť v ťahu
povrchovej vrstvy. Pevnosť v ťahu podľa tabuľky 3 dosahovala relatívne vysoké hodnoty
v rozmedzí 3 a 4 MPa.
Tab. 3 Priľnavosť povrchových vrstiev betónu
Miesto
Maximálna
Priľnavosť vyjadrená ako
merania
sila
pevnosť v ťahu
(kN)
(MPa)
1
9,2
4,67
2
8,4
4,26
3
4,2
2,14
4
8,7
4,41
5
10,1
5,15
6
7,4
3,77
7
9,8
4,99
8
7,7
3,92
9
7,6
3,87
10
6,2
3,16
11
6,4
3,26
12
11,1
5,65

Spôsob porušenia
V betóne
V betóne + lepidlo z betónu
V betóne + lepidlo z betónu
V betóne
V betóne
V betóne
V betóne
V betóne
V betóne
V betóne
V betóne
V betóne

Obrázok 1 znázorňuje zvolené miesta meraní dynamického modulu pružnosti betónu.
S výnimkou troch meraní sa hodnoty dynamického modulu pružnosti pohybovali medzi
24,9 a 34,9 GPa.

Obr. 1 Schéma usporiadania ultrazvukových meraní modulu pružnosti
3.2
Zaťažovacia skúška nosníka
Zaťažovacia skúška nosníka sa vykonala v laboratóriu TSÚS v Bratislave. Pred samotnou
zaťažovacou skúškou sa vykonala statická analýza nosníka, pri ktorej sa ukázalo, že
najvhodnejší spôsob zaťaženia nosníka je rovnomerné zaťaženie cez styčné uzly v hornom
páse. Počas zaťažovacej skúšky sa registroval aj rozvoj a šírka trhlín.
Prvé trhliny sa objavili na spodnej pásnici takmer okamžite na začiatku zaťažovacej skúšky
a dosiahli ku koncu až 1,5 mm. Drobné trhliny sa v súlade s predpokladmi objavili aj
v rámci ťahaných diagonál. Obrázok 2 ukazuje meracie body pomerných pretvorení.
Namerané hodnoty v jednotlivých zaťažovacích krokoch prezentuje obrázok 3.
Po odľahčení nosníka z 90 % vypočítanej únosnosti sa všetky pomerné pretvorenia vrátili na
pôvodné hodnoty, okrem spodnej pásnice. Všetky uzly mali dostatočnú kapacitu a ich
statické pôsobenie je možné označiť za kĺbové. K porušeniu nosníka došlo roztrhnutím
výstuže spodného pásu v mieste oslabenom otvorom, cez ktorý sa napájali výstuže diagonál
(obrázok 4).
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Obr. 2 Miesta merania pomerných pretvorení (1, 2, 3, 4) počas zaťažovacej skúšky

Obr. 3 Pomerné pretvorenia počas zaťažovacej skúšky nosníka

Obr. 4 Roztrhnutie výstuže spodného pásu (foto tesne pred celkovým kolapsom nosníka)
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3.3
Hĺbka karbonizácie
Tabuľka 5 dokumentuje hĺbku karbonatizácie zistenú na štyroch jadrových odvrtoch
fenolftaleínovou skúškou. Hĺbku karbonatizácie v rozmedzí 13 a 33 mm pri betóne starom
približne 100 rokov možno považovať za relatívne nízku.
Tab. 5 Stanovenie hĺbky karbonatizácie
Číslo vzorky
1
2
3
4

Hĺbka karbonatizácie (mm)
28
25
33
13

3.4
Mechanické vlastnosti
Základné mechanické vlastnosti nosníkového betónu sumarizuje tabuľka 6. Valcová
pevnosť v tlaku sa prepočítala na kocky s hranou 150 mm kvôli približnému zatriedeniu
do súčasných pevnostných tried betónu podľa STN EN 13791 [10]. Z výsledkov
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vykonaných deštruktívnych skúšok vyplýva, že betón z nosníka možno podľa tabuľky 1
STN EN 13791 zatriediť do pevnostnej triedy C 12/15 podľa STN EN 206 [11].
Tab. 6 Objemová hmotnosť, modul pružnosti a pevnosť v tlaku na jadrových odvrtoch
Priemer Objemová Dynamický Statický
Valcová
Kocková
Číslo
valca
hmotnosť
modul
modul
pevnosť
pevnosť v
vzorky
pružnosti
pružnosti
v tlaku
tlaku
vývrtu
(mm)
(kg/m3)
(GPa)
(GPa)
(MPa)
(MPa)
1
102,54
2 200
25,6
19,8
16,03
19,9
2
102,83
2 210
24,6
15,6
14,99
18,6
3
102,63
2 230
27,9
13,4
20,25
25,2
4
102,62
2 210
30,1
15,3
16,43
19,4
3.5
Pórová štruktúra
Obrázok 7 dokumentuje rozdelenie veľkosti pórov vo vzorke jadrového odvrtu č. 2.

Obr. 7 Rozdelenie veľkosti pórov betónu
Nízke zastúpenie pórov možno s veľkou pravdepodobnosťou prisúdiť v tom čase
používanému spôsobu/intenzite mletia cementu, dosiahnuteľnému na pred 100 rokmi
dostupných priemyselných mlynoch. Veľmi nízka, až zanedbateľná prítomnosť kapilárnych
pórov nad 1000 nm (1 µm) môže byť príčinou zníženej priepustnosti betónu proti vonkajším
agresívnym médiám. Pozorovaná hĺbka karbonatizácie (tab. 5) sa preto môže vysvetľovať aj
tak, že napriek identifikovanej triedy (4 - zlá) kvality betónového povrchu (tab. 2) je stále
pomerne nízka.

4

ZÁVER

Z dosiahnutých výsledkov vyplývajú nasledovné závery:
- Priemerná pevnosť betónu stanovená Schmidtovým tvrdomerom bola až 57 MPa, čo je
v rozpore s meraniami pevnosti na odvrtoch 21 MPa po prepočte na kockovú pevnosť.
Nedeštruktívne skúšky vykonané v rámci výskumu 100-ročných betónov často výrazne
precenili reálnu pevnosť betónu v konštrukcii [12].
-Pevnosť v ťahu povrchovej vrstvy 3 až 4 MPa je pomerne vysoká a koreluje s vysokou
pevnosťou v tlaku stanovenou nedeštruktívne. Obe namerané pevnosti sú však v rozpore
s pevnosťami stanovenými na odvrtoch. Tieto odchýlky je zrejme možné pripísať hrubšej
vrstve skarbonizovaného betónu (13 až 33 mm).
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- Hĺbka karbonatizácie 13 až 33 mm (priemerne 25 mm), je pri veku betónu - 100 rokov a
jeho nízkej pevnosti (C 12/15) stále pomerne nízka. Príčinou tohto javu môže byť nízke
zastúpenie pórov, najmä kapilárnych nad 1000 nm, ktoré rozhodujúcim spôsobom
determinuje mobilitu agresívneho média (CO2) v pórovom systéme betónu.
- Nedeštruktívne dynamický modul pružnosti (25 až 30 GPa) je podobne ako hodnoty
pevnosti získané nedeštruktívne v nesúlade s normovým modulom pružnosti zisteným
na odvrtoch (13 až 20 GPa).
- Pri zaťažovacej skúške bol rozdiel medzi predpokladanou a skutočnou únosnosťou nosníka
približne 2 %. Veľký priehyb a nadmerný rozvoj trhlín svedčia o požadovanom ťažnom
charaktere správania sa nosníka.
- Pri posudzovaní mostov sa odporúča vždy odobrať jadrové vývrty z konštrukcie
a nespoliehať sa len na nedeštruktívne stanovenie mechanických parametrov betónu, ktoré
často ukazujú lepšie výsledky ako relevantné parametre zistené na odvrtoch.

5
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VÝSKUM TRVANLIVOSTI DREVENÝCH KOLOV,
UMIESTNENÝCH V BETÓNE
Peter Krušinský1– Oto Makýš 2
ABSTRAKT
Pred troma rokmi sa začal inštrumentálny terénny výskum trvanlivosti drevených kolov
osadených v betóne, vo vápennej malte a podobne. Účelom výskumu je overiť možností
predĺženia technického života drevených kolov, osadzovaných do terénu v rámci
experimentálnej archeológie . Ide najmä o hypotetické rekonštrukcie starovekých a
stredovekých drevených stavieb s kolovými konštrukciami. Prvé výsledky výskumu vyústili
do zaujímavých súvislostí.

1

ÚVOD

Medzi najvýznamnejšie archeologické náleziská púchovskej (keltskej) kultúry neskorej
doby laténskej a rannej doby rímskej (približne od 2.st. pr.Kr. až po 1.st. po Kr.) patrí
lokalita na vrchu Havránok pri Liptovskej Mare (lokalita Liptovská Mara I). Ide
o najvýznamnejšie „keltské“ náleziská nielen na Slovensku, ale aj v rámci Strednej Európy
[Pieta, K., 1996]. Archeologický ústav SAV, pod vedením PhDr. Karola Pietu, DrSc. tu
vedie výskum už od roku 1965. V rokoch 1986-1992 sa priamo na lokalite podarilo
vybudovať prvý archeologický skanzen (múzeum vo voľnej prírode) u nás.

2

VYTVORENIE A ÚDRŽBA PÔVODNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO
SKANZENU NA HAVRÁNKU

Na Havránku bola spočiatku realizovaná prvá etapa modelovej rekonštrukcie vybraných
drevených stavieb areálu a to metódami experimentálnej archeológie. Cieľom bolo priblížiť
návštevníkom keltskú dobu trojrozmerne, priamo v krajine a na lokalite pôvodného
náleziska. Doposiaľ boli rekonštruované fragmenty hradby obetiska na Východnej terase so
vstupnou vežou a obetiskovým priestorom, remeselnícka chalupa s priľahlými
remeselníckymi a roľníckymi stavbami, časť opevnenia vstupu do horného hradiska, ako aj
náznak stredovekého strážneho hrádku na vrchole kopca Havránok a podobne. Všetky
rekonštruované objekty pripadli do správy Liptovského múzea.
V rokoch 2002-2007 sa v rámci spolupráce Archeologického ústavu SAV, Liptovského
múzea, Stavebnej fakulty STU BA a občianskeho združenia Strom života podarilo
zorganizovať určitý rozsah údržbových prác. Tie napravili časť škôd spôsobených
medzičasom prirodzeným zvetrávaním a návštevníkmi predovšetkým v areáli obetiska. Po
skončení týchto aktivít sa však problém zabezpečenia adekvátnej priebežnej údržby budov
správcom lokality znova objavil, takže v súčasnosti je areál celkovo opäť poškodený. Pre
objektívnosť treba ale dodať, že použité materiálové riešenie skanzenu si po čase prirodzene
vyžaduje aj zásadnejšie stavebné opravné, či rekonštrukčné zásahy.
K najvýznamnejším nálezom svojho druhu v Strednej Európe patrí obetiskový areál keltskej
kultúry. Vzhľadom na to, že pôvodne bol zhotovený predovšetkým len zo sústavy kolov
1

2

Ing.arch., PhD., Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu,
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, tel.: 0910.323 372, e-mail: krusop@wp.pl.
doc.Ing., PhD., Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Katedra technológie stavieb,
Radlinského 11, 810 05 Bratislava, tel.: 0905.424 980, e-mail: oto.makys@stuba.sk
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(totemov) rôznych hrúbok, osadených priamo do zeme, dodnes sa z neho zachovalo len
málo. Pri zriaďovaní archeologického skanzenu boli do pôvodných kolových jám osadné
nové drevené koly, ktoré boli aj výtvarne spracované výtvarníčkou Ľudmilou
Cvengrošovou.

Obr.1. Pôvodný stav obetiska v dobe
budovania skanzenu.

Obr. 2. Stav spodku kolov po cca 12-15
rokoch v zemi.

Avšak v dôsledku použitého stavebného materiálu – dreva smrekovcových stromov, ktoré
nebolo chemicky konzervované a ktoré bolo osadené priamo do hliny, prišlo po cca 12-15
rokoch k rozsiahlemu poškodeniu drevnej hmoty. K fatálnemu poškodeniu prišlo
predovšetkým v kontaktnej zóne zem-vzduch, kde bolo v dôsledku hniloby dreva možné
osadené koly vylomiť z ich pôvodného osadenia aj ľahkým tlakom ruky.
Následne teda bolo v rokoch 2003-2004 pristúpené k rekonštrukcii obetiska a to tak, že boli
z dreva červeného smreku (smrekovca opadavého) zhotovené nové pamätné koly (totemy),
na ktorých sa účastníkom dobrovoľníckych akcií podarilo zhotoviť viacero kópií pôvodného
umeleckého zdobenia.
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Obr. 3. Pôvodné umelecké zdobenie
a jeho replika, zhotovená študentmi.

Obr.
4.
Replika
dekorácie na stĺpe,
účastníkmi obnovy.
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pôvodnej
zhotovená

3

RENOVAČNÁ PRÁCA NA TOTEMOCH OBETISKA

Koly (totemy) obetiska boli realizované z čerstvo vyťaženého dreva v lese. Ihneď za čerstva
boli kmene stromov odkôrňované a zväčša ešte za čerstva (zhruba do 3 týždňov po vyťažení
hmoty) aj rezbársky vyzdobené. Tematicky boli využité motívy z pôvodnej výzdoby
obetiska z dôb jeho prevej rekonštrukcie. Koly boli následne usádzané do autentických
kolových jám, pričom boli viac-menej zohľadnené aj identifikované priemery pôvodných
keltských kolov. Koly boli experimentálne osadené do rôznych materiálov základov.
Časť kolov bola osadená voľne do terénu - teda založená priamo do hliny. Časť kolov bola
osadená do lôžka z vápennej malty, časť do lôžka z cementovej malty a časť do lôžka z
prostého betónu. Lôžka boli pritom zhotovené pomerne masívne - pod každým kolom bola
vyliata vrstva mlaty hrubá cca 5-7cm. Okolo kola bola potom naliata vrstva malty, ktorá kôl
tesne obalila v hrúbke cca 10cm. Malta bola do založenia kola naliata až do úrovne terénu.
Maltový koláč bol potom na teréne prikrytý (zamaskovaný) mačinou. Niektoré koly boli
experimentálne obalené čerstvou brezovou kôrou. Je ešte dôležité uviesť, že terén obetiska
na Havránku je výrazne zmáčaný dažďovou vodou, stekajúcou po svahu, ako aj po
pieskovcovom podloží.

Obr. 5, 6, 7. Koly osadené do vápennej malty, do betóny a voľne do terénu.
Osádzanie stĺpov do rôznych materiálov bolo zvolené cielene kvôli ďalšiemu výskumu.
Predpokladalo sa, že po rokoch bude možné rôzne druhy založenia vedecky
a inštrumentálne vyhodnotiť. Tiež sa predpokladalo, že založenie do betónu spôsobí
predĺženie technického života kolov, zapustených do terénu.

4

INŠTRUMENTÁLNY VÝSKUM STAVU KOLOV S ODSTUPOM
ČASU

V rokoch 2016-2018 bol zorganizovaný inštrumentálny výskum stavu kolo v obetiska na
Havránku s využitím akustického 3D tomografu Fakopp. Ten sa v praxi používa na
diagnostikovanie vnútorného poškodenia stromov. Ide o semideštruktívnu metódu s
minimálnym zásahom do drevnej hmoty – s výnimkou potreby zatĺkania sond priamo do
dreva kolov. Pri meraní ide o zaznamenanie rýchlosti šírenia zvuku v kmeni kola. V
prípade, že sa rýchlosť spomalí signalizuje to vnútorné biotické poškodenie, prípadne dutinu
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v kmeni. Rýchlosť šírenia zvuku klesá so vzrastajúcou vlhkosťou dreva pretože voda vypĺňa
kapiláry, v ktorých sa predtým nachádzal vzduch [Gilbert, E.A., Smiley, E.T., 2004]. V
dôsledku toho sa zvyšuje odpor prostredia proti šíreniu ultrazvukovej vlny. Rýchlosť šírenia
ultrazvukových vĺn v zdravom dreve závisí od jeho druhu, vlhkosti a smeru merania.
Grafické vyobrazenia prierezov meraných prvkov zaznamenávajú rýchlosť šírenia zvuku
medzi snímačmi, ktorými sú oceľové klince zatlčené do dreveného prvku po jeho obvode
v pravidelných intervaloch. Poklepom oceľovým kladivkom po jednotlivých snímačoch
dochádza k vytvoreniu zvukovej vlny, ktorej rýchlosť šírenia je zaznamenávaná v ostatných
snímačoch. Snímače – klince, sú zatlčené do hĺbky cca 15mm do prierezu prvku. Z toho
však vyplýva, že aj vyobrazenie jednotlivých prierezov je zmenšené oproti skutočným
rozmerom prierezu meraného prvku. Tento fakt sa bude musieť zohľadniť v ďalšom
spracovaní výstupov výskumu.

Obr. 8 a 9. Snímače zatlčené do meraných kolov obetiska.

4.1 Drevený stĺp osadený priamo v teréne (v hline)
Totem bol osadený do hĺbky 80cm. Po osadení bola jama zasypaná hlinou. Realizované
bolo jedno meranie v úrovni okolitého terénu po odstránení trávnatého porastu. Stĺp je
osadený v sklonenom teréne. Drevený stĺp je výrazne atakovaný vodou stekajúcou po svahu.
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Obr. 10,11,12. Grafické výsledky merania - zľava v úrovni terénu a vo výške 30cm.
Z vyhodnotenia grafického rozloženia rýchlosti vyplýva, že v spodnej časti je drevo
poškodené vo väčšej miere. Vo vnútri dreveného prvku na úrovni terénu sa nenachádza
dutina či poškodené drevo. V druhej úrovni už povrchové poškodenie absentuje, avšak
meraný prierez vykazuje vnútorné poškodenie, v prvku sa pravdepodobne nachádza
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poškodené drevo v strednej časti prierezu. Rozsah poškodenia je v dolnej vrstve 33%
a hornej vrstve 9% plochy prierezu.

4.2 Drevený stĺp osadený vo vápennej malte
Stĺp je osadený do hĺbky 80cm, po osadení bola jama zaliata vápennou maltou. Prvé
meranie bolo realizované na úrovni terénu, teda vo výške 0cm. Druhé meranie bolo vo
výške 50cm nad úrovňou terénu.

Obr. 13,14. Grafické výsledky merania - zľava v úrovni terénu a vo výške 50cm.
Z vyhodnotenia grafického rozloženia rýchlosti vyplýva, že v spodnej časti je drevo
poškodené vo väčšej miere v kontaktnej zóne s okolitým terénom. Vo vnútri dreveného
prvku na úrovni terénu sa nenachádza dutina či poškodené drevo. V druhej úrovni už
povrchové poškodenie absentuje, avšak meraný prierez vykazuje vnútorné poškodenie.
Rozsah poškodenia je v prvej vrstve 9% a v druhej vrstve 31% plochy prierezu.

4.3 Drevený stĺp osadený v prostom betóne
Stĺp bol osadený do hĺbky 80cm, po osadení jama zaliata zmesou prostého betónu. Prvé
meranie realizované na úrovni terénu, teda vo výške 0cm. Druhé meranie vo výške 30cm
nad úrovňou terénu.
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Obr. 15,16,17. Grafické výsledky merania - zľava v úrovni terénu a vo výške 30cm.
Z vyhodnotenia grafického rozloženia rýchlosti vyplýva, že v spodnej časti je drevo
poškodené vo väčšej miere ako v druhej úrovni. Vo vnútri dreveného prvku sa nenachádza
dutina či poškodené drevo. Poškodenie je povrchové, vzniká v kontaktnej zóne s terénom.
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Lokálne zachádzajú degradované časti až do vnútra prierezu. Rozsah poškodenia je v prvej
vrstve 23% a v druhej vrstve 3% plochy prierezu.

4.4 Drevený stĺp osadený v brezovej kôre
Stĺp je osadený do hĺbky 80cm a po svojom obvode bol pod úrovňou terénu obalený
brezovou kôrou. Následne bola jama zasypaná hlinou z výkopku. Prvé meranie bolo
realizované na úrovni terénu, teda vo výške 0cm – po odstránení kôry a trávnatého porastu
v tesnej blízkosti kmeňa. Druhé meranie bolo realizované vo výške 20cm nad úrovňou
terénu.

Obr. 15,16,17. Grafické výsledky merania - zľava v úrovni terénu a vo výške 20cm.
Z vyhodnotenia grafického rozloženia rýchlosti vyplýva, že v spodnej časti je drevo
poškodené vo väčšej miere v kontaktnej zóne s okolitým terénom. Vo vnútri dreveného
prvku na úrovni terénu sa nenachádza dutina či poškodené drevo. V druhej úrovni už
povrchové poškodenie absentuje. Rozsah poškodenia je v prvej vrstve 9% a v druhej vrstve
3% plochy prierezu.

5

ZÁVERY

Z nameraných údajov vyplynulo, že drevené stĺpy usadené do terénu vykazujú najväčšie
poškodenie. V kontaktnej zóne dreveného prvku so zeminou časom vzniklo poškodenie
postupujúce smerom dovnútra prierezu. V prípade stĺpov, ktoré boli osadné do pridaného
materiálu – vápenná malta a prostý betón, je možné konštatovať, že poškodenie dreva
v kontaktnej zóne s terénom bolo výraznejšie u osadenia do prostého betónu. Drevo osadené
vo vápennej malte vykazuje menšie poškodenie v kontaktnej zóne, avšak v úrovni nad
terénom už signalizuje zvýšené poškodenie vo vnútri prierezu prvku. V najlepšom stave je –
prekvapivo - drevo obalené brezovou kôrou. Z toho vyplýva, že pre potreby rekonštrukcií
drevozemných stavieb archeologických skanzenov sa ako najvhodnejšie založenie
kolov javí kombinácia obalenia brezovou kôrou s osadením do betónu (kvôli stabilite).
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ZJEDNODUŠENÁ METÓDA PRE HODNOTENIE ODOLNOSTI
HISTORICKÝCH OBJEKTOV VOČI ZEMETRASENIU
Andrej Bartók1
ABSTRAKT
Historické murované objekty sú vzhľadom na svoju konštrukciu citlivé na porušenie pri
seizmickej udalosti. V záujme ich zachovania je možné pristúpiť k ich preventívnemu
zodolneniu. Pri výbere objektov pre zosilnenie je potrebné – okrem ich historickej hodnoty –
poznať aj náchylnosť jednotlivých objektov na seizmické porušenie. Kapacitne je prakticky
nemožné urobiť podrobnú dynamickú analýzu veľkého množstva objektov. Na jednoduché
a rýchle vyhodnotenie bola vypracovaná zjednodušená metóda, pomocou ktorej sa dá
pomerne rýchlo stanoviť náchylnosť budov na seizmické porušenie pomocou systému
šiestich indexov. Metódu vypracovali v Taliansku, ktoré má veľa historických objektov
a vysokú úroveň seizmicity. Na vyhodnotenie metódy sa použili údaje z dobre
zdokumentovaných zemetrasení, na Novom Zélande v rokoch 2010-2011.

1

ÚVOD

Murivo je nehomogénny materiál s malou pevnosťou v ťahu a pomerne slabo vzdoruje
šmykovým namáhaniam od pohybov podložia pri zemetrasení. Ďalšiu komplikáciu pri
historických objektoch tvoria bežné drevené stropy, resp. absencia tuhých stropných
diafragiem a ich nahradenie klenbami. V krajinách s množstvom historických objektov, kde
je častý výskyt zemetrasení vyšších intenzít, venujú problematike seizmického ohrozenia
historických objektov veľkú pozornosť. V rámci prevencie poruchy vzácnych budov od
účinkov zemetrasenia sa pristupuje k ich preventívnemu zodolneniu. Určiť z veľkého
množstva objektov tie, ktoré sú náchylné na seizmické porušenie je z kapacitných dôvodov
dosť náročná úloha.
V máji 2012 postihlo región Emilia-Romagna na severe Talianska zemetrasenie
s magnitúdom 5,9. Zemetrasenie malo 28 obetí a došlo k výrazným poruchám stavebných
objektov. Len v provinciách Modena, Ferrara a Bologna bolo po zemetrasení
vyhodnotených zhruba 500 kostolov ako ťažko porušených.
Z uvedených dôvodov vypracovala dvojica autorov Lourenco-Roque zjednodušenú metódu
pre analýzu seizmickej odolnosti historických objektov na základe pomerne jednoduchých
indexov [2]. Indexy sa vypočítajú pomocou základných geometrických a pevnostných
charakteristík posudzovaných budov. Metóda bola vyhodnotená jej aplikáciou na databázu
48 historických objektov na Novom Zélande, postihnutých zemetrasením v rokoch 2010
a 2011 [1]. Analýza seizmického správania sa murovaných konštrukcií pri seizmických
udalostiach je rozpracovaná v lit. [3] pre prevažne krabicové konštrukcie a [4] pre
konštrukcie, ktoré nemajú krabicový charakter.

2

ZJEDNODUŠENÁ METÓDA INDEXOV

Ako bolo spomenuté v úvode, murivo je nehomogénny stavebný materiál s výrazne
odlišnými pevnosťami v tlaku, ťahu a šmyku. Historické murivo sa navyše vyznačuje
nepravidelnou štruktúrou, nepravidelným tvarom murovacích prvkov a nerovnakou hrúbkou
maltových škár, čo túto nehomogenitu ešte zvyšuje. Technologické postupy murovania
1

Ing. PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov, Radlinského 11, 810 05
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v minulosti neexistovali, alebo boli značne obmedzené. Uvedené údaje ovplyvňujú nielen
tuhosť jednotlivých stien, ale aj ich vzájomných stykov.
V prípade drevených stropov je problematické vystihnutie styku murovaných stien so
stropom a stanovenie príspevku dreveného stropu k celkovej tuhosti objektu, resp. odolnosti
voči horizontálnemu zrýchleniu.
Tieto skutočnosti kladú vysoké nároky na podrobnú analýzu, založenú na niektorej
z používaných metód – metóda konečných prvkov (FEM), metóda hraničných prvkov
(BEM), metóda postupného priťažovania (pushover), atď.
Za účelom rýchleho a pomerne jednoduchého vyhodnotenie náchylnosti jestvujúcich
historických, prevažne murovaných objektov na seizmické porušenie od seizmickej udalosti
bola vypracovaná zjednodušená metóda indexov. Napriek rôznorodosti konštrukcií
vykazujú historické objekty isté spoločné znaky: malý počet podlaží (spravidla do 3),
relatívne malé rozpätia a mohutné steny (hrúbka stien ~ 1/7 výšky), čo podporuje možnosť
zavedenia zjednodušenej metódy.

3

POPIS INDEXOV

Metóda je založená na šiestich geometrických indexoch. Prvé tri indexy vychádzajú
z namáhania stien v ich rovine (in-plane effects) a závisia od pravidelnosti konštrukcie
v pôdorysnom a výškovom usporiadaní. Ďalšie tri indexy sú vztiahnuté k namáhaniu kolmo
na rovinu stien (out-of-plane).
Indexy vychádzajúce z namáhania stien v ich rovine (in-plane indexes)
Indexy vychádzajúce z namáhania stien v ich rovine zohľadňujú pomer prierezovej plochy
stien, vzdorujúcich zemetraseniu, k celkovej pôdorysnej ploche a tiaži budovy a základný
šmykový pomer.
1. Index 1: 1,i
Index 1 vyjadruje pomer plochy stien, vzdorujúcich zemetraseniu k celkovej pôdorysnej
ploche budovy. Eurokód 8 [5] stanovuje minimálne hrúbky murovaných stien, ktoré možno
brať do úvahy pri seizmickom výpočte. Pre nevystužené murivo z neopracovaného
prírodného kameňa je to minimálne 0,35m.
Index 1 sa vyhodnocuje zvlášť pre priečny a pozdĺžny smer budovy.

1,i = Awi / S
Awi
S

(1)

je prierezová plocha stien, vzdorujúcich zemetraseniu v smere "i" (i = x,y)
je celková pôdorysná plocha budovy

2. Index 2: 2,i
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Index 2 vyjadruje pomer plochy stien, vzdorujúcich zemetraseniu k celkovej tiaži budovy.
Tiaž sa uvažuje od kvázistálej kombinácie zaťažení, ktorá obsahuje tiaž všetkých stálych
zaťažení a stálej zložky premenných zaťažení.
Index 2 sa vyhodnocuje zvlášť pre priečny a pozdĺžny smer.

2,i = Awi / G
G

(2)

je celková tiaž budovy

3. Index 3: 3,i
Index 3 predstavuje tzv. základný šmykový pomer. Stanovuje sa ako pomer celkovej
šmykovej odolnosti objektu a pôsobiacej vodorovnej seizmickej sily.
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3,i = FRd,i / FE
FRd,i

FE

(3)

je celková šmyková odolnosť objektu
FRd,i = Σ Awi . fvk
fvk je charakteristická pevnosť muriva v šmyku
stanovuje sa v závislosti na charakteristickej počiatočnej pevnosti v šmyku
pri nulovom tlakovom napätí (kohézii) a pôsobiaceho tlakového napätia
podľa Eurokódu 6 [6]
je statický ekvivalent celkovej vodorovnej seizmickej sily pôsobiacej na objekt
FE = b . G
b je ekvivalentný seizmický súčiniteľ
pre historické murované objekty možno za b vziať hodnotu PGA

Indexy vychádzajúce z namáhania stien kolmo na ich rovinu (out-of-plane indexes)
Indexy vychádzajúce z namáhania stien kolmo na ich rovinu zohľadňujú vlastnosti muriva
vzdorujúce ohybovému namáhaniu: štíhlosť, moment zotrvačnosti, prierezová plocha.
4. Index 4: 4,i
4,i = hcol / (I/A)

(4)

5. Index 5: 5,i
5,i = dcol / hcol

(5)

6. Index 6: 6,i
6,i = twall / hwall

(6)

hcol
dcol
I
A
twall
hwall

je výška stĺpa
je ekvivalentný priemer stĺpa
je moment zotrvačnosti prierezu stĺpa
je prierezová plocha stĺpa
je hrúbka obvodových stien
je výška obvodových stien

4

VYHODNOTENIE METÓDY PODĽA ZEMETRASENIA NA NZ

Na vyhodnotenie systému indexov sa použila jeho aplikácia na dopady zemetrasenia, ktoré
postihlo novozélandský región Canterbury v rokoch 2010-2011. Zemetrasenie postihlo
južný ostrov Nového Zélandu a malo takmer 200 obetí. Vyhodnocoval sa dopad
zemetrasenia na 48 kostolov. Išlo o celodrevené kostoly (timber) a kostoly murované
z kamenného (stone) a tehlového (brick) muriva – obr. 1, 2. Minimum kostolov je aj zo
železobetónu (RC) – obr. 2. Miera porušenia kostolov bola podrobne zdokumentovaná.
Zemetrasenie v septembri 2010 malo magnitúdo 7.1, namerané PGA dosiahlo hodnoty
0.82g v horizontálnom a 1.26g vo vertikálnom smere. Zemetrasenie vo februári 2011 malo
magnitúdo 6.3. Údaje zemetrasenia boli zachytené veľmi podrobne, vďaka hustej sieti
akcelerografov. Žiadny kostol nebol vzdialený viac ako 2km od meracieho miesta.
Vyhodnotenie
Zdokumentovaná miera skutočného porušenia kostolov bola v dobrom súlade s údajmi,
stanovenými na základe vypracovanej metódy indexov. Pri podrobnom vyhodnotení sa
analyzovali aj jednotlivé indexy samostatne a ich miera spoľahlivosti pre jednotlivé typy
konštrukcií kostolov. Celodrevené kostoly neboli do analýzy zahrnuté, pretože pre tieto nie
je metóda indexov vhodná.
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Obr. 1 – Typológia kostolov v regióne Canterbury postihnutom zemetrasením:
(a) drevený kostol St Andrews, Merivale, 1857; (b) kamenný kostol St Peters, Upper
Riccarton, 1876; (c) murovaný kostol Our Lady Star of the Sea, Sumner, 1912.

Obr. 2 – Typológia analyzovaných kostolov v regióne
Canterbury z hľadiska materiálu nosných konštrukcií

5

ZÁVERY

Uvedená metóda indexov bola vypracovaná v Taliansku, kde je vysoká úroveň seizmicity
a veľké množstvo historických objektov. Metóda bola vyhodnotená na základe údajov
z veľmi dobre zdokumentovaného zemetrasenia na Novom Zélande a jeho dopade na
historické kostoly.
V budúcnosti môže táto metóda poslúžiť na rýchly a pomerne jednoduchý výber
historických objektov pre zosilnenie voči účinkom zemetrasenia aj v krajinách s nižšou
úrovňou seizmicity, ako je napr. Slovensko.
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DRUHÁ GENERÁCIA EUROKÓDOV
Ľudovít Fillo1
ABSTRAKT
Európska normová organizácia CEN TC250 pripravuje novú generáciu spoločných
európskych noriem pre navrhovanie nosných konštrukcií stavieb, ktorá by mala platiť v
členských štátoch EU od roku 2022. Technická komisia TC250 pripravila princípy, ktoré
jednotlivé komisie tzv. SC 0 až 9 musia rešpektovať pri príprave nových dokumentov. Tieto
musia byť jednoduchšie, menšieho rozsahu strán a majú zahrňovať nové poznatky overené
experimentálne. Príspevok bude obsahovať informácie p prvom návrhu prEN1992-11(2017), ktorý bude obsahovať aj časti betónových mostov a nádrží.

1

ÚVOD

Pôvodný zámer EU Komisie pre prvú generáciu Eurokódov bolo ustanoviť spoločné
pravidlá pre navrhovanie nosných konštrukcií budov a inžinierskych stavieb s cieľom
nahradiť rozdielne pravidlá v členských štátoch EU (CEN).
2

ZÁSADY TVORBY EUROKÓDOV

Eurokódy umožňujú návrh stavebných prác pri zohľadnení mechanickej odolnosti a
stability, bezpečnosti v prípade požiaru a používania, podľa Smernice o stavebných
výrobkoch (Construction Products Regulation EU/305/2011).
Eurokódy by mali umožniť poskytnutie služieb pre stavebníctvo a architektúru vytvorením
podmienok pre harmonizovaný system všeobecných pravidiel. Aby sa zabezpečila
nadčasovosť Eurokódov je treba ich obnovovať a tak zohľadniť vývoj na trhu s novými
materiálmi, výrobkami a metódami.
Eurokódy prispievajú k tvorbe podmienok pre rozšírenie súťaže verejných prác a tiež sa
týkajú oceňovania kontraktov (EU Directive 2014/23). Eurokódy boli zavedené aj v
krajinách mimo EU, s cieľom vylepšiť súťaživosť európskeho stavebného priemyslu.
Za vypracovanie Eurokódov je zodpovedná (Technická komisia) CEN/TC 250, ktorá
musela definovať vzťah medzi Eurokódmi a Normami pre výrobky a pre zhotovovanie
stavieb (CEN BT Decision C36/2014).
CEN/TC 250 tiež povzbudzuje optimalizáciu noriem od všetkých možných používateľov.
V rámci CEN/TC 250 existujú Technické komisie a sub komisie (TC-SC) a vrámci
subkomisií – pracovné skupiny (SC-WGs), ktoré sú priamo zodpovedné za novú generáciu
Eurokódov (Tab. 1).
Pre druhú generáciu Eurokódov je treba zabezpečiť :
- hodnotenie pre ďalšie používanie a vylepšenie existujúcich konštrukcií,
1

Prof. Ing. PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov, Radlinského 11,
810 05 Bratislava, tel.: (02)59274-508, e-mail: ludovit.fillo@stuba.sk
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-

zosilnenie podľa požiadaviek na robustnosť,
zlepšenie pri každodennom používaní výpočtových metód,
nový Eurokód pre sklo ako nosný materiál.

Horizontálna skupina Bridges
Mosty

CEN/TC 250
Structural Eurocodes
Eurokódy pre nosné konštrukcie

Horizontálna skupina Fire
Oheň

CEN/TC 250 Subcommittees
SC 10 – EN 1990

SC 6 – EN 1996

Zásady navrhovania

Murované konštrukcie

WG1 Policy and guidelines
Politika a smernice

SC 1 – EN 1991
Zaťaženie

SC 7 – EN 1997
Geotechnika

WG 2 Existing Structures
Existujúce konštrukcie

SC 2 – EN 1992
Betón

SC 8 – EN 1998
Seimicita

WG4 Fibre reinforced polymer

SC 3 – EN 1993
Oceľ

SC 9 – EN 1999
Hliník

WG 5 Membrane Structures
Membránové konštrukcie

SC 4 – EN 1994
Oceľo-betón

SC 11 – EN
Sklo

11 – EN
WG
Sklo 6 Robustness
Robustnosť

Vláknami vystužené polyméry

SC 5 – EN 1995
Drevo
Tab. 1 Organizačná štruktúra CEN/TC 250
Organizačná štruktúra CEN/TC 250 je zrejmá z Tab.1. Celkovo je vytvorených 11 SC –
subkomisií – podvýborov, pre zásady navrhovania, zaťaženie, seizmicitu, geotechniku
a materiály, kde pribudlo aj nosné sklo. Súčasne spolupracujú aj dve „horizontálne skupiny“
pre mosty a navrhovanie pri požiari. Ďalej je tiež 5 spoločných „pracovných skupín“ WG,
ktoré sa zaoberajú – politikou tvorby EN a pravidlami – smernicami; zohľadňovaním
a hodnotením existujúcich konštrukcií; polymérmi vystuženým vláknami; membránovými
konštrukciami a robustnosťou konštrukcií.

C

Princípy a priority 2. generácie Eurokódov:
1. Zlepšenie prehľadnosti a porozumenia článkov noriem;
2. Zlepšenie prístupu k článkom a jednoduchá navigácia medzi nimi;
3. Zlepšiť zhodu v rámci a medzi Eorokódmi;
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4. Zahrnúť súčasný stav poznania o materiáloch, používanie ktorých je všeobecne
akceptované na základe výsledkov výskumu a dostatočnej praktickej skúsenosti;
5. Druhá generácia Eurokódov sa považuje za evolúciu bez základných zmien v
Eurokod
EN 1990
EN 1991
EN 1992
EN 1993
EN 1994
EN 1995
EN 1996
EN 1997
EN 1998
EN 1999

Počet častí

Počet strán

1+Annex A2
10
4
20
3
3
4
2
6
5

90+30
770
450
1250
330
225
300
340
600
500

Počet NDP
54
292
176
236
42
21
31
42
103
58

Tab. 2 Štatistika Eurokódov 1. generácie
prístupe navrhovania a štruktúre Eurokódov pokial nie sú dostatočne opodstatnené.
V Tab. 2 je prehľad počtu častí všetkých Eurokódov, počtu strán jednotlivých Eurokódov
a počtu NDP – národne definovaných parametrov. Celkovo 59 častí má 4885 strán a 1055
NDP. Podľa princípov pre tvorbu druhej generácie je treba zredukovať všetky tri zložky,
teda počet častí, strán a NDP. Prioritou je najmä zníženie počtu NDP, aby sa rozdielnosť s
používaním národných príloh znížila a používanie v členských štátoch zjednodušilo.
Eurokód 2 pozostával doposiaľ zo štyroch častí:
EN 1992-1-1 Navrhovanie betónových konštrukcií budov
EN 1992-1-2 Navrhovanie b. konštrukcií pri požiari
EN 1992-2 Navrhovanie betónových mostov
EN 1992-3 Navrhovanie betónových konštrukcií nádrží
V druhej generácii sa počíta so spojením častí 1,3 a 4 do spoločnej EN 1992-1-1
Navrhovanie betónových konštrukcií – budov, mostov a inžinierskych konštrukcií
Obsah tejto časti sa predpokladá nasledovný:
1,2,3 Platnosť, referencie, termíny, definície a symboly
4 Základy navrhovania
5 Materiály
6 Trvanlivosť a krytie výstuže
7 Analýza konštrukcie
8 ULS medzné stavy únosnosti
9 SLS medzné stavy používateľnosti
10 Únava
11 Vystužovanie
12 Konštruovanie prvkov
13 Pravidlá pre prefabrikované prvky a konštrukcie
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14 Konštrukcie z prostého betónu
Prílohy:
A Úprava parciálnych koeficientov pre materiál
B Dotvarovanie, zmrašťovanie a pružný „strain“
C Trvanlivosť a návrh na životnosť pri používaní
D Návod na obmedzenie skorých trhlín
E Doplnkové pravidlá pre overenie únavy
F Nelineárne postupy
G Návrh na ULS membránových, klembových a doskových prvkov
H Návody pre návrh pre vodo-nepriepustných konštrukcií
I Odhad odolnosti existujúcich konštrukcií
J Zosilnenie existujúcich konštrukcií s FRP
K Mosty – podmienky návrhu
L Betón vystužený vláknami
M Betónové konštrukcie z ľahkého kameniva
N Betónové konštrukcie z recyklovaného kameniva
O Zjednodušené prístupy pre účinky 2. rádu
Predpokladá sa celkovo do 290 strán.

3

ZÁVERY

V príspevku je prezentovaný zámer „Európskej normovej organizácie CEN – technickej
komisie TC250, ktorá pripravuje novú generáciu spoločných európskych noriem pre
navrhovanie nosných konštrukcií stavieb s predpokladanou platnosťou v členských štátoch
EU od roku 2022.
Technická komisia TC250 pripravila princípy, ktoré jednotlivé komisie tzv. SC 1 až 11
musia rešpektovať pri príprave nových dokumentov. Tieto musia byť jednoduchšie,
menšieho rozsahu strán a majú zahrňovať nové poznatky overené experimentálne. V
príspevku je najmä informácia o štruktúre TC250, kde v „podvýbore“ SC2 a „pracovnej
skupine“ WG1 (pre navrhovanie betónových konštrukcií) autor príspevku pracuje.
Príspevok obsahuje aj informáciu o prvom návrhu prEN1992-1-1(2017), ktorý bude
zahrňovať aj časti betónových mostov a nádrží.
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NOVÝ EVROPSKÝ DOKUMENT PRO HODNOCENÍ
EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
Milan Holický1
ABSTRAKT
Nový evropský dokument pro hodnocení existujících konstrukcí (CEN Technical
Specification, TS) navazuje na koncepci a technické požadavky Eurokódů. Konečný návrh
dokumentu byl předložen v dubnu 2018. Obsahuje materiálově nezávislé pokyny pro
všechny druhy konstrukcí včetně geotechnických součástí, a libovolné druhy zatížení.
Zahrnuje obecné zásady a pokyny pro postup hodnocení, aktualizaci dat, konstrukční
analýzu, různé způsoby ověřování spolehlivosti (dílčí součinitele, pravděpodobnostní
metody, analýzu rizik), hodnocení památkových objektů, a možnosti zásahů do existujících
konstrukcí. Předložený příspěvek zahrnuje praktické příklady aplikace obecných pokynů při
hodnocení existujících konstrukcí včetně panelových domů.

ÚVOD

1

Hodnocení existujících konstrukcí se stává velmi potřebnou odbornou činností, která se
uplatňuje stále častěji v oblasti stavebnictví, ochrany památkových objektů a rozvoje
národního hospodářství. Jde nejen o obytné a veřejné budovy, ale také o inženýrské
konstrukce, mosty, průmyslové a energetické objekty. Potřeba efektivního řešení
problematiky hodnocení existujících konstrukcí se projevuje současnou intensivní tvorbou
národních a mezinárodních norem (ISO, CEN) i obsáhlých odborných publikací
mezinárodních organizací (JCSS, CEB, FIB, fib).
Nově připravovaný evropský dokument pro hodnocení existujících konstrukcí ve formě
technických specifikací TS (CEN Technical Specification - Assessment of existing
structures) navazuje na koncepci a technické požadavky Eurokódů. Obsahuje materiálově
nezávislé pokyny pro všechny druhy konstrukcí včetně geotechnických součástí a libovolné
druhy zatížení. Zahrnuje obecné zásady a pokyny pro postup hodnocení, aktualizaci dat,
konstrukční analýzu, různé způsoby ověřování spolehlivosti (dílčí součinitele,
pravděpodobnostní metody, analýzu rizik), hodnocení památkových objektů a možnosti
zásahů do existujících konstrukcí.
Předložený příspěvek zahrnuje obecné zásady hodnocení a teoretické podklady ověřování
spolehlivosti existujících konstrukcí, včetně praktických příkladů aplikace obecných pokynů
při hodnocení existujících konstrukcí včetně obytných domů a inženýrských konstrukcí.

2

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ

V současné době se problematikou hodnocení existujících konstrukcí zabývá několik
národních norem uvedených v rozsáhlé zprávě JRC Report (2015) [1]. Na základě této
zprávy byl nedávno zpracován dokument CEN Technická specifikace [2]. Tento dokument
je vlastně formou evropské před-normy, která se má stát novou součástí systému Eurokódů.
Předložená publikace vychází z evropského dokumentu [2] a ze tři mezinárodních norem
ISO 2394 (2015) [3], ČSN ISO 13822 (2010) [4] a ISO 12491 (1997) [5]. Mezinárodní
norma ISO 13822, zavedená do systému českých předpisů pod označením ČSN ISO 13822

1
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(2010) [4], je doplněna revidovanou českou normou ČSN 73 0038 (2015) [6], která
poskytuje cenné informace o vlastnostech existujících konstrukčních materiálů.
Očekávaná evropská norma má navazovat na technickou specifikaci [2], základní Eurokód
ČSN EN 1990 (2002) [7] (a návrh revize [8]), který uvádí obecné zásady spolehlivosti
konstrukcí, které se uplatní rovněž při hodnocení existujících konstrukcí, a dále norma ČSN
EN 1991-1-1 (2004) [9] pro ztížení stálá a užitná. Dodatečné odborné informace poskytují
podklady uvedené ve zprávě JRC Report (2015) [1] a v řadě dalších publikací (např. [10],
[11], [12] a [13]).
Existující konstrukce bývá zpravidla vystavena požadavku na hodnocení skutečné
spolehlivosti v následujících případech:
- při rehabilitaci zabudovaného vybavení, během které jsou nové nosné prvky doplněny
do existujícího nosného systému;
- při ověření nosné konstrukce s ohledem na očekávané změny vybavení, provozní
změny nebo prodloužení návrhové životnosti;
- při opravě existující konstrukce, která je poškozena vlivem časově závislých vnějších
vlivů nebo mimořádného zatížení;
- v případě pochybnosti o skutečné spolehlivosti.
2.1 Účel hodnocení
Účel hodnocení existující konstrukce včetně jeho založení má být stanoven dohodou
objednatelem a příslušným úřadem s ohledem na mezní stavy:
– únosnosti, vztahující se na nosnou způsobilost a stabilitu konstrukce;
– použitelnosti, vztahující se na funkční způsobilost konstrukce, její vzhled a pohodlí
uživatelů.
Mezní stavy se mají ověřovat s ohledem na odpovídající situace hodnocení (podobné
návrhovým situacím při navrhování nové konstrukce). Analogicky jako pří navrhování nové
konstrukce se tedy rozlišují následující situace hodnocení:
– trvalá situace hodnocení (vztahující se k běžným podmínkám působení ve zbývající
provozní době);
– dočasná situace hodnocení (vztahující se k dočasným podmínkám, např. během zásahů
do konstrukce s ohledem na případná konstrukční opatření);
– mimořádná situace hodnocení (vztahující se k mimořádným zatížením jako je náraz,
výbuch a požár).
Pří hodnocení spolehlivosti konstrukcí je nutné přihlížet k podmínkám prostředí, trvanlivosti
a kulturním aspektům hodnocené konstrukce. Rovněž je třeba ověřit robustnost (konstrukční
integritu) s ohledem na možné působení mimořádných zatížení a vliv ostatních nepříznivých
jevů. Hodnocení existující konstrukce včetně návrhu případných opatření může zahrnovat
vyhodnocení hledisek udržitelnosti, pokud je to požadováno místními úřady nebo
objednatelem.
2.2 Zásady hodnocení

C

Dvě důležité zásady jsou obvykle přijaty pro hodnocení existující konstrukce:
- Aplikuje se metodika současně platných norem a předpisů pro ověřování spolehlivosti
konstrukcí, předchozí dokumenty se využijí jako podkladové materiály.
- Uvažují se skutečné charakteristiky materiálů, zatížení, geometrických dat a chování
konstrukce, původní dokumentace se užije pouze jako podklad.
První zásada má za účel stanovit úroveň spolehlivosti stejným způsobem jako u nové
konstrukce a umožnit tak porovnání stanovené spolehlivosti různých konstrukcí. Většina
současných norem pro navrhování nových konstrukcí se opírá o principy mezních stavů v
kombinaci s metodou dílčích součinitelů. Nedávné revize platných dokumentů však
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umožňují aplikaci metody návrhových hodnot, pravděpodobnostních postupů i analýzy
rizik.
Účelem druhé zásady je přihlížet ke všem skutečným podmínkám, které mohou ovlivnit
spolehlivost existující konstrukce a nikoli k předpokládaným charakteristikám základních
veličin jako při navrhování nové konstrukce. Tato zásada naznačuje, že vizuální i
experimentální vyšetřování hodnocené stavby je ve většině případů žádoucí. Zpravidla je
však zcela nezbytné provést podrobný průzkum pochybných, poškozených nebo
opravovaných částí konstrukce.
2.3 Směrná úroveň spolehlivosti
Směrná úroveň spolehlivosti, akceptovatelná rizika a dalších ukazatele přijatelnosti
existujících konstrukcí se stanoví se souhlasem odpovídajících úřadů. Stanovené požadavky
zahrnují směrnou úroveň indexu spolehlivosti t, přijatelnou pravděpodobnost poruchy Pft,
popř. přijatelnou úroveň očekávaného rizika ERt. Pro stanovenou referenční dobu (např.
jeden rok nebo 50 let) je obecně index spolehlivosti β vztažen k pravděpodobnosti poruchy
Pf vztahem

Pf
kdeoznačuje kumulativní distribuční funkci normovaného normálního rozdělení. Vztah
(2.1) mezi indexem spolehlivosti a pravděpodobností poruchy Pf, který platí rovněž mezi
směrnou hodnotou indexu spolehlivosti t a přijatelnou pravděpodobností poruchy Pft,
naznačuje Tab. 1.
Tab. 1 Vztah mezi Pf a 
Pf

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

10-6

10-7



1,28

2,32

3,09

3,72

4,27

4,75

5,20

Směrná pravděpodobnost poruch Pft (nebo t) omezuje skutečnou pravděpodobnost poruchy
Pf, Pf < Pft (nebo t). Tab. 1 naznačuje, že směrná úroveň spolehlivosti Pft (nebo t) pro
hodnocení existujících konstrukcí se může lišit od předpokládané úrovně uvedené v
předpisech pro navrhování nových konstrukcí.
Směrnou úroveň spolehlivosti lze stanovit na základě analýzy rizik s ohledem na sociální a
ekonomická kritéria. Tato analýza by měla přihlížet k významu konstrukce a ekonomických
i sociálních následkům její poruchy. Směrné úrovně spolehlivosti uvedené v platných
dokumentech nebo předchozích normách lze uplatnit jako podklad pro stanovení
odpovídajících hodnot pro existující konstrukce. Předchozí normy a dokumenty však mohou
být zastaralé a mohou vést k nesprávným úvahám a chybným závěrům. Současná hlediska
ekonomická, sociální a požadavky udržitelného vývoje mohou vést k rozdílným hodnotám
směrné spolehlivosti od hodnot, které se uplatňují při návrhu nové konstrukce.

3 OVĚŘOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
3.1 Metody ověřování
Hodnocení existujících konstrukcí se opírá o ověřování mezních stavů únosnosti a
použitelnosti. Přihlíží se při tom ke skutečnému stavu a podmínkám působení konstrukce,
vnějším vlivům, degradaci a požadované zbytkové životnosti. Ve všech hodnotících situací
se ověří, že s dostatečnou spolehlivostí žádný mezní stav nebude překročen. U existujících
konstrukcí lze tuto podmínku zpravidla vyjádřit prostřednictvím rezervy spolehlivosti g
dané zjednodušeným výrazem ve tvaru g(Xi) ≈ R – E, kde symbol Xi označuje základní
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veličiny (materiálové vlastnosti, zatížení, geometrické parametry, modelové nejistoty). Ve
zjednodušeném tvaru symbol R označuje odolnost a E účinek zatížení.
Přestože je možné existující konstrukce opakovaně prohlížet a zkoumat zůstávají téměř
všechny základní veličiny Xi včetně vlastností materiálů zatíženy nejistotami a náhodnými
vlivy. Je tedy nezbytné považovat základní veličiny za náhodné veličiny, jejichž vlastnosti
je však možné aktualizovat s ohledem na nově dostupné experimentální informace. Podobně
jako při navrhování nových konstrukcí je třeba ověřovat spolehlivost konstrukcí se zřetelem
k příslušným mezním stavům.
Stejně jako u nových konstrukcí se dostatečná spolehlivost vyjadřuje indexem spolehlivosti
β, který odpovídá omezené pravděpodobnosti (např. 10 4), že příslušný mezní stav může být
překročen během zbytkové provozní doby. S touto omezenou pravděpodobností tedy může
být překročena podmínka spolehlivosti požadující positivní rezervu spolehlivosti:
g(Xi) ≈ R – E ≥ 0
Při ověřování podmínky spolehlivost (6.1) se zpravidla uplatňují analogické postupy těm,
které se aplikují při navrhování nových konstrukcí:
- metoda dílčích součinitelů s přizpůsobenými součiniteli,
- metoda stanovených (návrhových) hodnot základních veličin,
- pravděpodobnostní metody,
- metody analýzy rizik a optimalizace.
Uvedené metody jsou seřazeny v pořadí náročnosti jejich praktické operativní aplikace a
snižujícím se vlivem konzervativních faktorů (zvyšujícím se stupněm výstižnosti).
Nejjednodušší avšak nanejvýš konzervativní je metoda dílčích součinitelů. Je zpravidla
součástí počátečního postupu hodnocení. Pokud neposkytne vyhovující nebo dostatečně
přesvědčivý výsledek, je možné využít další poněkud náročnější avšak výstižnější postupy,
metodu stanovených (návrhových) hodnot nebo přímo aplikovat pravděpodobnostní
metody, popřípadě metody rizikového inženýrství.
3.2 Metoda dílčích součinitelů s přizpůsobenými součiniteli
Při ověřování spolehlivosti se v obvyklých případech se nejdříve použije metoda dílčích
součinitelů s doplňujícími pokyny v ČSN ISO 13822. Dílčí součinitele doporučené
v normách ČSN EN 1990 až ČSN EN 1999 mohou být upraveny s ohledem na skutečné
vlastnosti základních veličin a požadovanou úroveň spolehlivosti existujících konstrukcí.
Spolehlivost konstrukcí se ověřuje na základě stanovených (návrhových) hodnot xai
základních veličin Xi , které se stanoví z charakteristických hodnot xki, které jsou stejné jako
u nových konstrukcí, a dílčích součinitelů ai, které se mohou lišit od součinitelů pro nové
konstrukce. Dolní index "a" u některých symbolů je počátečním písmenem anglického
termínu "assessment".
V souladu se zásadami normy ČSN EN 1990 se v metodě dílčích součinitelů obecná
podmínka spolehlivosti (6.1) nahrazuje požadavkem na kladnou rezervu spolehlivosti g(xai),
vyjádřenou na základě stanovených (návrhových) hodnot xai vztahem
g(xai) = g(xa1, xa2, xa3, ...) ≈ Ra – Ea > 0,
kde u veličin zatížení xai = xki ∙ ai, Ea = E(xa1, xa2, xa3, ...), nebo u veličin odolnosti xai = xki /

C

ai, Ra = R(xa1, xa2, xa3, ...).

Charakteristické hodnoty xki základních veličin se stanoví v souladu se zásadami ČSN EN
1990 a materiálově orientovaných norem. Dílčí součinitele ai se stanoví pro stanovenou
hodnotu indexu spolehlivosti β, zbývající provozní dobu nebo referenční dobu, skutečné
vlastnosti základních veličin a modelových nejistot. U veličin popisující zatížení

ai = xai / xki , kde P{X > xai} = (E β)
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U veličin popisující odolnost platí

ai = xki / xai, kde P{X < xai} = (R β)
V uvedených rovnicích se v souladu s ČSN EN 1990 předpokládají součinitele citlivosti E
= 0,7 a R = 0,8. Součinitele αR a αE však závisí na relativní proměnlivosti základních
veličin a mohou být v opodstatněných případech upraveny, například když je náhodná
proměnlivost některé základní veličiny zcela dominantní. Pak se doporučuje pro tuto
veličinu uvažovat součinitel citlivosti roven v absolutní hodnotě jedné.
V důsledku obecně modifikované hodnoty indexu spolehlivosti β se dílčí součinitele ai pro
hodnocení existujících konstrukcí mohou lišit od součinitelů používaných při navrhování
nových konstrukcí (po úpravách vycházejí zpravidla nižší).
3.3 Metoda stanovených hodnot
Metoda stanovených hodnot vychází přímo ze stanovených (návrhových) hodnot xai bez
užití charakteristických hodnot xki a dílčích součinitelů ai, které jsou zpravidla
konzervativní (větší než teoretické hodnoty). Uvažuje se stejná podmínka spolehlivosti (6.2)
jako u metody dílčích součinitelů, hodnoty xai se však stanoví přímo na základě
pravděpodobnostních vztahů: u veličin zatížení se stanoví z rovnice
P{X > xai} = (E β)
u veličin odolnosti se stanoví z rovnice
P{X < xai} = (R β)
Pravděpodobnosti na levých stranách rovnic musí být stanoveny na základě dostupných
informací a experimentálních dat o příslušné základní veličině, s přihlédnutím modelovým
nejistotám a ke zbytkové životnosti existující konstrukce. Proto je tato metoda náročnější
než běžná metoda dílčích součinitelů. Poskytuje však zpravidla příznivější výsledky než
metoda dílčích součinitelů (nižší hodnoty zatížení a vyšší hodnosti odolnosti).
3.4 Pravděpodobnostní metody
Při použití pravděpodobnostních metod se spolehlivost existující konstrukce ověřuje na
základě pravděpodobnosti poruchy Pf. Konstrukce se považuje za spolehlivou, pokud
pravděpodobnost poruchy Pf splňuje podmínku:
Pf = P{g(Xi) < 0} < Pft
kde Pft označuje směrnou pravděpodobnost poruchy během zbytkové životnosti nebo dané
referenční doby. Pravděpodobnostní metody se zpravidla uplatní po aplikaci metody dílčích
součinitelů a metody stanovených hodnot. Aplikaci metody se doporučuje v souladu se
zásadami normy ISO 2394 a pracovními podklady mezinárodní odborné komise JCSS.
Směrná pravděpodobnost Pft má být projednána se zadavatelem a příslušnými institucemi.
3.5 Metody analýzy rizik
Metody analýzy rizik se uplatní zejména v případech kdy ekonomické a sociální následky
poruchy jsou velmi významné. Základním kritériem analýzy rizik je omezení očekávaných
následků, které lze zjednodušeně zapsat ve tvaru podmínky:
ER = Pf C = P{g(Xi) < 0} ∙ C < ERt
kde ER označuje očekávané následky poruchy, C označuje následky poruchy a ERt směrnou
úroveň očekávaných následků (přijatelné riziko). Největší problém aplikace této metody je
analýza následků, které mohou zahrnovat ekonomické a sociální, popř. kulturní složky.
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Kombinace obou všech možných druhů následků je velmi složité stejně jako stanovení
příslušných směrných (přípustných) hodnot. Dílčí výsledky analýzy rizik lze v některých
případech využít k pravděpodobnostním úvahám o optimalizaci celkových nákladů a rizik.
Metody analýzy rizik se zpravidla uplatňují pouze v případech, kdy ostatní způsoby
ověřování spolehlivosti existujících konstrukcí neposkytují přesvědčivé závěry. V těchto
případech se doporučuje uplatnit obecné zásady analýzy rizik uvedené v normě ISO 2394
[3] a pracovních materiálech mezinárodní společnosti ISO a JCSS.

4 SOUHRN
Při hodnocení existujících konstrukcí se uplatňují dvě důležité zásady:
- Aplikuje se metodika současně platných norem a předpisů.
- Uvažují se skutečné charakteristiky materiálů, zatížení, geometrických dat.
Směrná úroveň spolehlivosti existujících konstrukcí se může lišit od úrovně obvykle přijaté
po nové konstrukce. Ověřování spolehlivosti lze provést na základě
- metody dílčích součinitelů s přizpůsobenými součiniteli,
- metody stanovených (návrhových) hodnot základních veličin,
- pravděpodobnostní metody,
- metody analýzy rizik a optimalizace.
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NEKOVOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU - EXPERIMENTÁLNÍ
OVĚŘENÍ DLOUHODOBÝCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ
František Girgle1– Ondřej Januš2 – Vojtěch Kostiha3 – Petr Štěpánek4 – Jan
Prokeš5
ABSTRAKT
Širšímu využití kompozitních výztuží v aplikačních oblastech betonových konstrukcí
vystavených agresivnímu prostředí v současnosti brání omezené množství dostupných
informací o jejich dlouhodobém chování. Vlastnosti výztuží na bázi skleněných vláken jsou
přitom negativně ovlivněny především vysokým pH, teplotou a typem působícího zatížení. Je
zřejmé, že v rámci určení návrhových hodnot materiálových charakteristik musí být uvážena
životnost konstrukce a s tím i související předpokládaná délka expozice danému prostředí.
Text příspěvku se z tohoto důvodu zabývá problematikou stanovení dlouhodobých
mechanických charakteristik tohoto moderního výztužného materiálu.

1

ÚVOD

Betonové prvky vystavené působení agresivního prostředí, kdy díky tvorbě a rozvoji trhlin
a souběžné depasivaci betonu dochází k rozsáhlé korozi ocelové výztuže, jsou ideální
aplikační oblastí pro využití nekovové výztuže na bázi skleněných vláken (GFRP výztuž).
Využití odolných FRP materiálů v těchto případech vede nejen k maximalizaci životnosti
konstrukčního prvku, která je až násobně vyšší, ale má v důsledku i pozitivní dopad na
celkovou cenu výsledného díla.
Z hlediska spolehlivého návrhu tohoto materiálu je však nezbytné zdůraznit, že FRP výztuž
není vnějším vlivů zcela imunní. Velmi důležité je především časově závislé chování
kompozitu – tj. dlouhodobé vlastnosti materiálu. Je nutno uvážit míru aplikovaného zatížení
a jeho typ (stálé, nahodilé, cyklické) a dále vliv vlhkosti, teploty a alkality okolního
prostředí (především v případě GFRP výztuže).

2

DLOUHODOBÉ VLASTNOSTI KOMPOZITNÍ VÝZTUŽE

FRP výztuže vystavené dlouhodobému působení zatížení vykazují nárůst deformace v čase dochází k jejich dotvarování - a mohou i při hladinách zatížení nižších, nežli je jejich
krátkodobá tahová pevnost ve směru vláken, náhle selhat. Zásadní vliv na výsledné hodnoty
tahové pevnosti pro požadovanou životnost konstrukce má i míra agresivity okolního
prostředí. Vlastní i ve světě prováděné výzkumy (např. [1] až [3]) poukazují na skutečnost,
že působení okolního prostředí negativně ovlivňuje především tahovou únosnost GFRP
výztuží. Modul pružnosti však není zásadně ovlivněn. Idealizovaný návrhový diagram, jenž
toto chování výztuže zohledňuje, proto může být uvážen např. dle obr. 1 [4].
1
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obr. 1 - Idealizovaný návrhový diagram FRP výztuže (ve směru vláken) [4]
Zjednodušeně lze celý problém definovat jako potřebu volby vhodného součinitele
redukujícího jednorázovou (okamžitou) únosnost kompozitu s ohledem na očekávané
okrajové podmínky, kterým bude vystaven po dobu životnosti stavby. Redukční součinitele
pro stanovení dlouhodobé tahové pevnosti lze nalézt např. v podkladech [5] až [10].
Omezení jsou často velmi přísná a pro spoustu kompozitních výztuží značně devalvující
(především [7]), jednotlivé přístupy (modely) navíc vykazují velký rozptyl získaných
hodnot, přičemž některé nemají přímou návaznost na skutečné chování výztuže. Značný
konzervatizmus návrhových přístupů spočívá především ve skutečnosti, že definované
limity nejsou podloženy dostatečným počtem dlouhodobých experimentálních měření.
Postup navržený v [5] se jeví jako dostatečně komplexní a v souladu s přístupem norem EN.
Umožňuje zohlednit proměnnost okolního prostředí a tím i zohlednit jeho vliv na
dlouhodobou únosnost GFRP výztuže, čímž se návrh stává přesnějším. Vyžaduje znalost
závislosti mezní tahové pevnosti výztuže na logaritmu času, což napomáhá ztotožnit
obdržené výsledky s konkrétní navrhovanou FRP výztuží. Tento požadavek však klade
zvýšené nároky na experimentální program a jeho robustnost.

3

DEGRADAČNÍ ZKOUŠKY GFRP VÝZTUŽÍ

Závislost mezní tahové pevnosti GFRP výztuže na logaritmu času je možno stanovit a) při
uvážení pouze působícího zatížení bez působení agresivního prostředí a teploty; b) bez vlivu
působícího zatížení, kdy je sledován pouze vliv okolního prostředí, resp. c) vzorek pod
zatížením je souběžně vystaven působícímu agresivnímu prostředí. Jako agresivní prostředí
je pak (s ohledem na využití skleněných vláken v kompozitu) uvážen alkalický roztok
o vysokém pH.

C

Je vhodné podotknout, že pro stanovení míry degradace GFRP výztuže alkáliemi je možno
použít několik typů urychlených zkoušek, které obecně využívají principu ponoření výztuží
do alkalických roztoků za současného působení zvýšené teploty, kdy tato slouží jako
akcelerační faktor - tzv. urychlené testy (např. [12]). Volba příliš vysoké teploty okolního
prostředí však může vést k nereálné degradaci vzorku a tím i výraznému podhodnocení
životnosti sledovaného prvku. Vždy je tedy nutno zohlednit limitující fyzikální vlastnosti
testované GFRP výztuže (např. teplotu skelného přechodu T g).
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3.1

Experimentální program

Experimentální program realizovaný na VUT v Brně má za cíl stanovit dlouhodobé chování
GFRP výztuže a to při uvážení všech tří výše uvedených scénářů. V průběhu tohoto
rozsáhlého programu bylo doposud testováno více než 200 vzorků kompozitních výztuží
(celkem ve všech výše zmíněných konfiguracích testů). Je nutno podotknout, že testy dále
pokračují pro další typy výztužných vložek. S ohledem na rozsah tohoto příspěvku jsou však
v dalším textu příspěvku prezentovány pouze výsledky získané ze zkoušek, kdy vzorky byly
vystaveny působení alkálií při souběžném účinku teploty a působícího zatížení (konfigurace
c). Lze předpokládat, že z hlediska výstižnosti získaných hodnot a výsledné bezpečnosti
návrhu se jedná o vhodný postup.
Provedené experimenty teoreticky vycházely z prací [13] a [14]. Testovány byly vzorky
GFRP výztuží s ECR vlákny a vinil esterovou (VE) matricí o střední tahové pevnosti cca
820 MPa a modulu pružnosti 49 GPa (viz tab. 1). Testy byly realizovány na vzorcích
výztuže průměru 10 mm, kdy tyto byly vystaveny různým hladinám působícího zatížení
a teploty – 20°C, 40°C a 60°C. Střední část vzorků mezi koncovkami byla osazena
nádobkou s alkalickým roztokem, který byl připraven dle [11] a simuloval okolní prostředí
betonu. pH výsledné kapaliny se pohybovalo v rozmezí 12,66 - 12,97. Vzorek osazený ve
zkušebním zařízení (včetně nádobky s roztokem) je patrný z obr. 2.
tab. 1 - Základní mechanické charakteristiky testované GFRP výztuže
Typ vzorku

Počet
vzorků

Tahová pevnost
(střední hodnota)
[MPa]

Směrodatná
odchylka
[MPa]

Modul pružnosti
(střední hodnota)
[GPa]

Směrodatná
odchylka
[GPa]

GFRP-E

6 ks

818,4

8,6

48,9

2,2

obr. 2 - Vzorek FRP výztuže s osazenou nádobkou s alkalickým roztokem; vlevo celkový
pohled na vzorek; vpravo detail nádobky s alkalickým roztokem
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C
C

3.2

Obdržené výsledky

Graficky jsou získané závislosti teploty, hladiny působícího zatížení a času do porušení
vzorku uvedeny na obr. 3 (časová osa je zobrazena v logaritmickém měřítku). Z uvedeného
je velmi dobře patrno, že při snižující se intenzitě působícího zatížení dochází k prodloužení
času do porušení vzorku přibližně lineárně při uvážení logaritmického zobrazení časové osy.
Je zřejmý též faktor působící teploty alkalického roztoku, neboť dochází ke zřetelnému
urychlení degradace, která se zvyšuje exponenciálně s rostoucí teplotou. Jako referenční
hodnota je uvážena mezní únosnost stanovená z krátkodobé zatěžovací zkoušky.

obr. 3 - Dlouhodobá tahová zkouška GFRP výztuží (ECR vlákna, VE matrice) s vlivem
alkalického prostředí – čas v logaritmickém měřítku (ln)
Na obr. 4 je zobrazena výsledná závislost mezi logaritmem času (uvážen přirozený
logaritmus) a hladinou aplikovaného zatížení pro teplotu prostředí 20°C (výsledky získané
pro vyšší teploty byly upraveny o stanovený akcelerační faktor). Nejdelší čas expozice
přímo testovaného vzorku odpovídá cca 13 400 hodinám. Výsledná proložená přímka pro
teplotu prostředí 20°C má index spolehlivosti cca R2 = 0,89, což lze považovat s ohledem na
přesnost predikce za dostatečné.

C

Získaná lineární závislost byla dále extrapolována pro životnost konstrukce cca 100 let.
Mezní zatížení (při uvážení středních hodnot sledovaných veličin; platí pro testovanou
GFRP výztuž) pro dosažení této požadované životnosti je 27,5 % (při teplotě okolního
prostředí 20°C a pH prostředí > 12,5). Z uvedené lineární závislosti lze přímo stanovit
pokles dlouhodobé únosnosti výztuže vlivem okolního prostředí a působícího zatížení za
jednu časovou dekádu (faktor R10) potřebný pro výpočet dlouhodobé únosnosti výztuže dle
[5] pro konkrétní aplikaci.
Pro úplnost byla do grafu vynesena i očekávaná závislost pro expozici v prostředí o teplotě
10°C (modře), které je blízké střední roční teplotě v ČR. Zde je ale třeba upozornit na
skutečnost, že uvážení střední roční teploty při návrhu (s ohledem na nelineární závislost
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mezi působící teplotou a rychlostí degradace) může vést k významnému podhodnocení míry
degradace [15]. Je tak třeba provést komplexnější hodnocení působících teplot a stanovit
hodnotu odpovídající skutečné míře degradace výztuže.

obr. 4 - závislost životnosti na očekávané míře zatížení prvku; creep + alkalické prostředí
(GFRP výztuž s ECR vlákny a VE matricí)

3

DISKUSE A ZÁVĚR

V textu příspěvku byly prezentovány aktuální závěry z dílčí části probíhajícího
experimentálního programu, který je cílen do oblasti dlouhodobé spolehlivosti FRP výztuží.
Doposud provedené experimenty umožnily stanovit závislost základních mechanických
charakteristik testované výztuže (především tahové pevnosti ve směru vláken) na aplikované
hladině zatížení, působícím alkalickém prostředí a teplotě. Z výsledků je zřejmé, že
klíčovým faktorem, který musí být při návrhu uvážen, je nejen hladina působícího zatížení,
ale též přítomnost vodního prostředí (a jeho pH) a okolní teplota, tj. vliv (třída) prostředí, ve
kterém se bude výztuž po dobu životnosti stavby nacházet.
Teplota a alkalita okolního prostředí však zřejmě nemá výrazný vliv na hodnotu modulu
pružnosti GFRP výztuže. Významný je však vyšší rozptyl obdržených výsledků, jenž by měl
být při návrhu zohledněn (v textu prezentované výsledky jsou uváděny ve středních
hodnotách). Důležitá a potenciálně nebezpečná může být i degradace povrchové vrstvy
výztuže, která negativně ovlivňuje soudržnost výztuže s okolním betonem. Tomuto jevu je
třeba věnovat zvýšenou pozornost.
Závěrem je vhodné poznamenat, že i přes obecnou platnost zde uvedených závěrů jsou
v textu prezentované výsledky platné vždy pro testovaný typ výztuže a zvolené okrajové
podmínky. Další výsledky budou čtenářům prezentovány v navazujících příspěvcích.

369

C

Poděkování
Prezentované výsledky byly získány za finanční podpory projektu LO1408 „AdMaS UP Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie" podporovaného Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Národní program
udržitelnosti I" a projektu FV10588 „Nová generace prostorových prefabrikátů
z vysokohodnotných betonů se zvýšenou mechanickou odolností a trvanlivostí“
podporovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu.
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OCHRANA KONŠTRUKCIÍ PRED GRAFFITY A NECHCENÝMI
PLAGÁTMI
Zuzana Ždanská1
ABSTRAKT
Graffity ako osobitý spôsob písania alebo maľby na múroch a veľkých betónových plochách,
na vagónoch, štátnych, mestských a súkromných zariadeniach a objektoch, je celosvetovo
veľkým problémom. Podobne aj reklama vo forme predovšetkým ilegálne lepených plagátov
prispieva k ničeniu a znehodnocovaniu rôznych plôch. Nájsť riešenie, ktoré chráni naše
mestá, sa dlhodobo snažia rôzne inštitúcie a spoločnosti.

1

ÚVOD

Hoci je graffity nesporne aj umeleckým prejavom, vo všeobecnosti je väčšinou
v spoločnosti vnímané ako negatívny jav. Z pohľadu majiteľov plôch a objektov sa jedná
o vandalizmus, ktorý ich stojí nemalé finančné prostriedky pri ich odstraňovaní.

2

GFAFFITY A ILEGÁLNE PLAGÁTY – CELOSVETOVÝ PROBLÉM

Počiatky vzniku tohto prezentovania sa jednotlivcov siahajú do 60. rokov 20. storočia v
meste New York. Spočiatku sa jednalo naozaj o podpisy sprejerov, neskôr k tomu pribudli
rôzne nápisy alebo reklamné logá a slogany. Boom graffity v 70. a 80. rokoch priniesol so
sebou aj určitý spôsob moderného výtvarného umenia. Postupne sa tento umelecký smer
dostal aj do galérií.
Vo veľkom množstve sú graffity a ilegálne plagáty stále a všade veľkým problémom:
– náklady na odstraňovanie graffity dosahujú v USA až 1.3 miliardy dolárov a vo Veľkej
Británii viac ako 1 miliardu libier;
– viac ako 100.000 plagátov musí byť každoročne odstránených iba v samotnom v Paríži;
– vo Francúzsku sú náklady na čistenie graffity  10 miliónov €;
– radnica v Sydney vydáva ročne približne 1 milión AUD na čistenie plagátov;

1

Ing. Zuzana Ždanská, Sika Slovensko spol. s r.o., Rybničná ul. 38/e, 831 06 Bratislava, tel.: (02) 4920 0441,
e-mail: zdanska.zuzana@sk.sika.com
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Na Slovensko a do Bratislavy sa graffity dostalo v polovici 90. rokov minulého storočia.
Prvé tagy a prvé farebné maľby sa začali objavovať pod mostom Lafranconi. Za niekoľko
rokov urobili graffity aj na Slovensku veľký krok, vyvinuli sa do obrovských rozmerov
a zároveň sa stali veľkým problémom našich miest. „Čistota“ ide opäť v závese za
zahraničím a preto sa nám v súčasnosti zdá, že máme aktuálne výrazne väčší problém, ako
mestá v zahraničí.
Mnohí si kladú otázku, či existuje možnosť dlhodobej ochrany pred týmto vandalizmom.
Ako sa dá graffity odstraňovať jednoduchými metódami, ako je napríklad očistenie
studenou vodou, čistiacou tkaninou, prípadne iný jednoduchý postup bez použitia
agresívnych čistiacich prostriedkov?
Trvalý, transparentný náter Sikagard-850 AntiGraffity a AntiPoster je možné jednoducho aplikovať štetkou, valčekom alebo pomocou profesionálneho striekacieho zariadenia a to na minerálne podklady, povrchy opatrené nátermi, na drevo a dokonca aj na kov.
Po odstránení graffity z povrchu, ktorý je opatrený týmto systémom, nie je potrebná jeho
obnova. Na odstraňovanie nie sú potrebné čistiace prostriedky, agresívne kvapaliny, horúca
voda ani vysokotlakový vodný lúč. Všetko, čo je potrebné mať k dispozícii, je jednoduchá
vapka alebo hadica s napojením na studenú vodu. Plagáty a letáky na povrchoch s týmto
ochranným náterom nedržia a po krátkom čase odpadnú samé.

https://www.youtube.com/watch?v=SNptZVd0QNU

ZÁVERY
Skúsenosti z našich interných testovaní, zahraničných a v súčasnosti už aj slovenských
referencií, dokazujú, že kombinácia jednoducho realizovateľného systému s jednoduchým spôsobom čistenia môže fungovať a môže zmeniť charakter prostredia,
v ktorom žijeme.
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VÝKONNOSŤ DVOJZLOŽKOVÝCH POLYMÉROVÝCH VLÁKIEN
PRI PRIEŤAŽNOSTI A V AGRESÍVNOM PROSTREDÍ
J. Kaufmann 1- M. Manser 2
ABSTRAKT
Striekanie betónu je dobre zavedenou a ekonomickou alternatívou k bežným technikám
odlievania v tunelových a ťažobných aplikáciách. Ďalšie úspory času a nákladov je možné
dosiahnť pri použití vláknobetónu. Často sa používajú oceľové vlákna. Riziko korózie,
poškodenie fólií nepriepustných pre vodu cez tuhé vlákna a relatívne vysoký odraz vlákien
od podkladu patria k niektorým nevýhodám oceľových vlákien.
Nedávno vyvinuté dvojzložkové vlákna na báze polyolefínov, boli podrobené testu
dlhodobého správania. Vláknami vystužené štvorhranné panely boli vystavené
permanentnému zaťaženiu a rôznym vodným roztokom (chlorid sodný, síran sodný, syselina
sírová). V týchto laboratórnych testoch je preukázané, že pre tento typ štruktúrovaného
vlákna nie je obmedzujúcim faktorom prieťažnosť, ani vystavenie agresívnemu podzemnému
prostrediu.

1

Úvod

Striekaný betón vystužený vláknami sa používa už od začiatku 70. rokov s cieľom
zabezpečiť tunelové klenby (Rose,1985). Väčšinou sa používajú oceľové vlákna (Maidl,
1992), vzhľadom na ich širokú dostupnosť, relatívne nízku cenu a dobré mechanické
vlastnosti ako pevnosť v ťahu a modul pružnosti.
Spočiatku bolo používanie syntetických vlákien v podzemných výkopoch považované za
problematické, najmä pokiaľ ide o dlhodobé správanie v popraskanom stave (Bernard,
2004a, Gossla a Rieder, 2009, Kurtz a Balaguru, 2000). Na rozdiel od ocele majú vlákna na
báze polyolefínov tendenciu časovo závislej deformácie (prieťažnosti) pri konštantnom
zaťažení. Avšak pridaním vhodných aditív, ktoré zvyšujú stupeň kryštalizácie a / alebo
modulu pružnosti, sa prieťažnosť môže výrazne znížiť. Na druhej strane oceľové vlákna v
popraskanom betóne môžu korodovať (Nordström, 2005). Konkrétne sa zdokumentovalo
iba niekoľko dlhodobých experimentov s prasknutým betónom vystuženým oceľovým
vláknom v agresívnom prostredí (Hannant, 1998, Clements a Bernard, 2004, Bernard,
2004b).

2

MATERIÁLY A METÓDY

2.1

Štúdie betónu a vlákien

Konvenčným odlievaním boli pripravené dva rôzne druhy betónu (betón 1/2 v tabuľke 1).
Betón 1 sa vybral ako úprava zjednodušenej formulácie striekaného betónu, zatiaľ čo betón
2 predstavuje typický betón položený na mieste.

1
2

J. Kaufmann, inštitút EMPA ( Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology), Švajčiarsko
M. Manser, Contec Fiber AG, Via Innovativa 21, CH-7013 Domat/EMS , Švajčiarsko, tel.: +41 1 632 61 61,
e-mail: info@contecfiber.com
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Tabuľka 1- Základné proporcie zmesi betónu
Cement1) piesok / kamenivo (priemer v mm)
(kg/m3)
(kg/m3)
0,4
4,8
8,16
16,32
Betón 1
450
1,156
544
Betón 2
300
640
320
340
700

voda
(kg/m3)

w/c

HRWRA2)
(kg/m3)

202,5
150

0,45
0,50

4,5
1,5

Poznámka: 1) CEM I 42.5 N 2) high range water reducing admixture: Sika Viscocrete-2 (prísada na redukciu
vysokého vodného súčiniteľa)

Na vykonanie rôznych laboratórnych skúšok sa pridali rôzne typy a množstvá vlákien (pozri
tabuľku 2). Na jednej strane boli skúmané dvojzložkové (BiCo) makro-syntetické vlákna
založené na polyméroch (Kaufmann et al., 2007). Toto vlákno je na báze polyolefínu a má
štruktúrovaný povrch. Dávka vlákien sa pohybovala od 0,5 do 1% objemu (9,1 kg / m3). Na
druhej strane sa na porovnanie použilo relatívne hrubé oceľové vlákno.
Tabuľka 2 - Typy a vlastnosti vlákien použité v testoch
Typ
Pevnosť v ťahu Modul pružnosti
(MPa)
(GPa)
BiCo
Concrix ES
625
10,4
Oceľ
Dramix 80/50
>1 000
210

Priemer
(mm)
0,5
0,6

Dĺžka
(mm)
50
50

Podiely skúmaných zmesí vláknobetónu sú uvedené v tabuľke 3. Na charakterizáciu
reologických vlastností čerstvého betónu bol stanovený tok spadnutia podľa EN 12350-5
(1999). Navyše obsah vzduchu a hustota čerstvého betónu boli stanovené podľa EN 12350-7
(1999) a EN 12350-6 (1999).
Tabuľka 3 - Štúdie betónových zmesí, nové vlastnosti a testovací program

Zmes 1
Zmes 2
Zmes 3
Zmes 4

2.2

Typ
betónu

Typ
vlákna

Dávka
vlákien
(kg/m3)

Tok
spadnutia
(cm)

Obsah
vzduchu
(%)

Hustota
(kg/m3)

Betón 1
Betón 2
Betón 3
Betón 4

BiCo
Oceľ
BiCo
BiCo

9,1
50
4,55
4,55

54
53
50
44

3,8
3,0
3,7
1,5

2,330
2,365
2,290
2,414

Testy
CR = vlhkosť
ST = skladom

CR/ST
ST
CR
CR

Mechanické testovanie

Vykonali sa štvorcové testy podľa SIA 162/6 (1999) "Testovanie oceľového vláknobetónu"
(obrázok 1). Tento test orientovaný na prax je obzvlášť vhodný pre charakteristiku chovania
vláknom vystuženého betónu v tunelových obloženiach alebo v priemyselných podlahách
pod lokálnym tlakom. Zaťaženie v tomto teste sa aplikovalo v strede štvorcového panelu.
Vychyľovanie panelu sa meralo kontinuálne. Panel mal rozmer 600 × 600 × 100 mm 3.
Štvorcová opora mala dĺžku okraja 500 mm a rýchlosť zaťaženia bola 1,0 mm / min. Aby sa
znížilo trenie, dosky boli leštené paralelne, čím sa dosiahla drsnosť menšia ako 1/100 mm.
Táto skúšobná metóda je ekvivalentná norme EN 14488-5 (2006) a Európskej špecifikácii
pre smernice o striekanom betóne (EFNARC, 2000) vzhľadom na rozmery skúšobného
telesa a zaťaženie.
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Obr. 1: Testovacie zariadenie pri skúškach štvorcových panelov podľa SIA 162/6

2.3

Správanie sa štvorcových panelov pri konštantnom zaťažení (skúšky
prieťažnosti panelu)

Skúmanie sa uskutočnilo v stave trhlín. Počiatočné šírky trhlín zodpovedajúce stavu použitia
boli generované v prerušenej skúške štvorcového panelu (SIA 162/6) vo veku približne 90
dní. Testovacie panely (600 × 600 × 100 mm3) boli zaťažované pri regulácii napätia až do
priehybu = 2 mm a potom boli riadene odľahčené ihneď po dosiahnutí tohto limitu.
Potom boli vzorky namontované do rámčeka predstavujúceho rovnaké testovacie
usporiadanie ako v štvorcovej skúške panelu (stredové zaťaženie, štvorcový nosník), kde
bolo možné dosiahnuť konštantné zaťaženie. Aplikácia zaťaženia sa uskutočňovala
hydraulicky pomocou plynových expanzných nádob, ktoré zaručujú stabilitu tlaku. Tlak bol
kontrolovaný tlakomermi a v prípade potreby bol upravený. Úroveň záťaže bola nastavená
podľa plánu skúšania a dosiahla 50 alebo 60% zaťaženia meraného pri limite priehybu = 2
mm. Pomocou dilatometra (s presnosťou jedného mikrónu) bola deformácia ako funkcia
času (tx) určená meraním vzdialenosti medzi dvoma snímačmi umiestnenými na každej
strane panelu.

Obr. 2: Testovacie zariadenienie skúšok prieťažnosti na štvorcových paneloch pri
konštantnom zaťažení
Pri testoch prieťažnosti na štvorcových paneloch sa makro-syntetické dvojzložkové vlákno
testovalo pri dvoch rôznych dávkach vlákien v dvoch rôznych typoch betónu. Na obrázku 3
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sú znázornené zodpovedajúce krivky záťažového posunu mechanického testovania až do
priehybu 2 mm (SIA 162/6).

Obr. 3: Záťažovo-priehybové krivky (do limitného posunutia 2 mm) skúšobných vzoriek
pred panelovými testami prieťažnosti (pred praskaním)

2.4

Správanie sa v agresívnom prostredí (testy skladovania)

Chemická odolnosť vybraných polymérových vlákien sa skúmala v priamom porovnaní s
oceľovými vláknami. Boli testované dve rôzne zmesi. Treba spomenúť, že priemer
vybraného oceľového vlákna je relatívne silný v porovnaní s priemerom, ktorý sa bežne
používa v striekanom betóne (0,35 mm). Aby sa kompenzoval nižší počet vlákien v trhline,
bolo dávkované relatívne vysoké množstvo. Pre každú zmes sa vyrobilo päť štvorcových
panelov.
V pravidelných intervaloch boli vzorky opláchnuté rôznymi médiami (roztok soli, roztok
síranov, nízka koncentrácia kyseliny sírovej) alebo boli vystavené voľnému
poveternostnému vplyvu v Dübendorfe (Švajčiarsko). Pre každú zmes sa v klimatickej
komore nechala stáť jedna ďalšia vzorka pri teplote 20°C / 90% relatívnej vlhkosti.
Trvanie expozície bolo jeden rok. Potom sa stanovila reziduálna pevnosť každej vzorky v
teste štvorcového panelu (SIA 162/6) na kvantifikáciu účinku chemického zaťaženia na
správanie sa mechanického zaťaženia.

3

ZÁVERY

Pri trvalom zaťažení skúmané polymérové makro-syntetické dvojzložkové vlákna
vykazovali mierny nárast šírok trhlín pri skúškach prieťažnosti v štvorcovom paneli, ale aj
po dlhom čase nedosahovali šírky trhlín kritických úrovní. Trvalé zaťaženia viac ako 60%
reziduálneho zaťaženia pri vychýlení 2 mm, ktoré sú ďaleko nad úrovňami využitia, boli
podporované viac ako 650 dní bez výraznej deformácie. Pri vlákennej dávke 1% objemu
(9,1 kg / m3) boli zaťaženia vyššie ako 70% hraničného zaťaženia prenášané permanentne.
Vďaka povrchovej štruktúre a relatívne vysokému modulu pružnosti (pre vlákna na báze
polyolefínových vlákien) došlo k zníženiu dotvarovania väzby.
V experimentoch na chemickú odolnosť sa ukázalo, že polymérové dvojzložkové vlákna sú
stabilné, zatiaľ čo oceľové vlákna dokonca aj za normálnych poveternostných podmienok
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bez vystavenia účinkom odmrazovacích solí alebo síranov odhalili významnú koróziu. Pri
betóne z vystužených oceľových vlákien došlo po jedinom roku vystavenia k výraznému
zníženiu mechanických vlastností, najmä v prítomnosti rozmrazovacích solí alebo síranov.

Obr. 4: Voľné poveternostné podmienky - BiCo polymérové vlákna ( vľavo), oceľové
vlákna ( vpravo)

Obr. 5: 3% roztok NaCl - BiCo polymérové vlákna (vľavo), oceľové vlákna ( vpravo)

Obr. 6: Roztok Na2S04 - BiCo polymérové vlákna ( vľavo), oceľové vlákna ( vpravo)

Obr. 7: Kyselina sírová (2%) - BiCo polymérové vlákna ( vľavo), oceľové vlákna ( vpravo)
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POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU POUŽITELNOSTI
V OBLASTI DISKONTINUIT
Michael Konečný 1– Michal Číhal 2 – Jaromír Kabeláč 3
ABSTRAKT
Nová metoda modifikovaných tlakových polí poskytuje z pohledu řešení oblasti
diskontinuit posouzení mezního stavu použitelnosti. Materiálové modely, které uvažují vliv
krátkodobých a dlouhodobých účinků zatížení (zejména dotvarování) a vliv tahového
zpevnění v závislosti na stupni vyztužení jsou jedny z několika aspektů, které se odráží na
výsledných posudcích např. omezení napětí MSP. Výpočet šířky trhlin, z pohledu rozvoje
stabilizovaných a nestabilizovaných trhlin, je porovnány s reálnými experimenty. Výpočty
průhybů, napjatosti betonu a betonářské výztuže jsou porovnány s analytickými výpočty.

1

ÚVOD

V oblastech tzv. „Diskontinuit“, kde neplatí Bernoulli – Navierova hypotéza o zachování
rovinnosti průřezu nelze uplatnit posouzení na úrovni „řezu“ či „bodu“ tak, jak je popsáno
v normě.
Tyto oblasti jsou v současné době nejčastěji řešeny pomocí metody tzv. příhradové
analogie, která je ovšem závislá na stanovení topologie modelu betonových vzpěr a táhel
(výztuže). Metoda je i přes tuto svoji nevýhodu velmi rychlá, doporučována normami a lze
dle ní vcelku spolehlivě posoudit mezní stav únosnosti. Co ovšem tato metoda není
schopna postihnout je posouzení mezního stavu použitelnosti (MSP).
Model tlakových polí, tak jak byl prezentován v [2] a [3], lze považovat za zobecněnou
metodu příhradové analogie, ve které jsou však uvažovány skutečné oblasti namáhané
napětím namísto výslednic sil v modelu vzpěr a táhlo. IDEA StatiCa Detail byl poprvé
představen na konci roku 2017 a v první verzi obsahoval pouze posouzení MSÚ, byl
doplněn právě o posouzení MSP. Implementaci samotného modelu tlakových polí tento
článek nepopisuje (ta je popsána v [2][3][4]) a zaměřuje se pouze na posouzení MSP.

2

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Jak bylo zmíněno výše, pro posouzení se použije model tlakových polí implementovaný
metodou konečných prvků. Předpokladem je pouze tlakové působení v betonu a tahové
ve výztuži.
Samotný výpočet MSP běží na dvou výpočetních modelech:

1

2

3
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Krátkodobý model
Tento model postihuje okamžitou odezvu konstrukce na zatížení. Pro obě složky zatížení,
jak pro stálou, tak i nahodilou je pro beton uvažován lineární pracovní diagram se sečným
modulem pružnosti Ecm.
Dlouhodobý(složený) model
Model postihuje dlouhodobou odezvu konstrukce na zatížení. Vzhledem k tomu, že
při výpočtu jsou uvažována, jak stálá (dlouhodobá), tak i nahodilá (krátkodobá) zatížení,
mění se modul pružnosti v závislosti na aplikované složce zatížení. Pro dlouhodobé
zatížení je v betonu uvažováno s tzv. efektivním modulem pružnosti Ec,eff a pro krátkodobé
zatížení je použit sečný modul pružnosti Ecm.

2.1

Beton

Efektivní modul pružnosti Ec,eff zohledňuje efekt dotvarování a smršťování pomocí
základního koeficientu dotvarování φ. Ec,eff = Ecm / (1+φ)

Obr. 1 Princip použití modulů pružnosti betonu pro jednotlivé zatěžovací stavy

2.2

Výztuž

Ve výchozím nastavení je aplikován idealizovaný bilineární tahový diagram pro výztuž
„bez tahového zpevnění“ definovanou v normě (obr 2.). Definice tohoto diagramu
vyžaduje pouze základní vlastnosti výztuže známé během fáze návrhu (jako třída pevnosti
a tažnost). Model tahového zpevnění výztuže s vlivem tuhosti spolupůsobícího betonu se
provede úpravou tahového diagramu výztuže bez vlivu tahového zpevnění. Ve výsledném
modelu se uvažují průměrné tuhosti spolupůsobící výztuže a betonu.
Implementace tahového zpevnění rozlišuje mezi případy stabilizovaného a
nestabilizovaného rozvoje trhlin.
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Obr. 2 Pracovní diagram betonářské výztuže bez a s tahovým zpevněním. [2]

2.3

Stabilizovaný rozvoj trhlin

V případě plně rozvinutých stabilizovaných trhlin se pro vyjádření tahového zpevnění
používá tzv. Tension Chord Model (TCM) (Marti et al. 1998, Alvarez 1998) – Obr. 3 a. S
ohledem
na to, že v TCM závisí tahové zpevnění na stupni vyztužení a na jeho přiřazení
ke každé výztužné vložce či vrstvě, je určení příslušné účinné tažené (spolupůsobící)
plochy betonu zásadní. Z toho důvodu byla implementována automatická prostorová
identifikace odpovídající účinné tažené ploše betonu pro libovolnou konfiguraci výztuže.
Maximální vzdálenost mezi trhlinami sr0 se stabilizuje na hodnotě, při níž napětí v betonu
mezi dvěma sousedními trhlinami nedosáhne hodnoty napětí na mezi vzniku trhlin. Tím
se ukončí rozvoj dalších trhlin. IDEA StatiCa Detail ve výchozím nastavení uvažuje
průměrnou vzdálenost trhlin na hodnotě 0,67 sr0.

2.4

Nestabilizovaný rozvoj trhlin

Nestabilizovaný rozvoj trhlin je zvažován pro lokální trhliny vyvolané geometrickými
nespojitostmi (např. oblasti změny průřezu, konkávní rohy…) stejně jako oblastmi
s malým procentem vyztužení. V případe, že stupeň vyztužení je menší než ρcr (~0.6 %)
výztuž není schopna přenést zatížení na mezi vzniku trhlin bez překročení meze kluzu.
Trhliny existující v oblastech s poměry vyztužení, které jsou nižší, než ρcr jsou, buď
generovány nemechanickými vlivy (např. smrštění) nebo progresí trhlin, které jsou řízeny
jinými výztužemi. V těchto případech je trhlina nestabilizována a tahové zpevnění
je uvažováno pomocí tzv. „Pull-Out“ modelu – Obr. 3 b. Tento model analyzuje chování
jediné trhliny bez ohledu na mechanickou interakci mezi jednotlivými trhlinami,
zanedbání působení betonu v tahu a předpoklad tuhého-ideálně plastického chování
v soudržnosti v TCM.
Vzhledem k tomu, že pro nestabilizovaný rozvoj trhlin není známá vzdálenost mezi
trhlinami, se průměrné napětí vypočítá pro libovolnou úroveň zatížení a vzdálenost mezi
body s nulovým pokluzem výztuže v betonu, kdy napětí na výztuži dosáhne své pevnosti
v tahu v místě trhliny.
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a)

b)

Obr. 3 a) „TCM“ prvek pro stabilizovaný rozvoj trhlin, b) „Pull-Out“ předpoklad
pro nestabilizovaný rozvoj trhlin. [2]
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NÁVAZNOST NA NORMY

3

Sestavení modelu je nad normové, ale veškeré vyhodnocení a interpretace výsledků je dle
platných norem [1]. IDEA StatiCa Detail umožňuje posoudit omezení napětí (kapitola 7.2),
vznik a šířku trhlin (kapitola 7.3) a deformace (kapitola 7.4) dle (Evropského výboru
pro normalizaci, 2015).

3.1

Omezení napětí

Omezení napětí je implementováno dle článku 7.2 normy [1] – na základě předpokladů
řešení v kapitole 2 tohoto článku. Fyzikální model vypočte napětí na síti konečných prvků
a porovná s mezním napětím betonu popsaným dle 7.2 (1)(2)[1]. V posouzení omezení
napětí se rovněž spočítá napětí po délce vložky a porovná se s mezním napětím výztuže
7.2 (3)[1]. Napětí v betonu σc a ve výztuži σs je kontrolováno proti limitnímu napětí
z normy.

Obr. 4 Výsledné maximální napětí v betonu a ve výztuži
σc,st
[MPa]
-7,1
-4,9
-4,9

σs,st [MPa]

σc,lt [MPa]

IDEA StatiCa RCS
290,4
-4,2
IDEA StatiCa Detail
286,8
-4,7
IDEA StatiCa Detail – vše
286,8
-3,4
stálé
Porovnání výpočtu maximálních napětí

3.2

σs,lt [MPa]
299,5
287,6
296,4

Posouzení vzniku a šířky trhlin

Vypočet šířky trhlin je rozdělen na výpočet stabilizovaných (rovnoměrně rozmístěných –
např. při spodním okraji nosníku) a nestabilizovaných (ojedinělých) trhlin, které vznikají
v místech koncentrace velkých napětí (např. v místech ostrých hran, ozubů, smykové
trhliny u stěn). Veškerý výpočet napětí a přetvoření je proveden na základě předpokladů
uvedených v kapitole 2. Samotný výpočet trhlin je proveden na základě metod popsaných
v [2]
Výpočet šířky trhlin je aplikován na úrovni stálého zatížení. K dispozici jsou dva hlavní
modely pro výpočet šířky trhlin, jak je popsáno v části 2.3 resp. 2.4:
Model stabilizovaného rozvoje trhlin
Model nestabilizovaného rozvoje trhlin
Oba tyto modely závisí na typu vyztužení, automaticky vypočítaném stupni vyztužení a
následně na tahovém zpevnění každého jednotlivého 1D prvku modelujícího výztuž. Šířka
trhliny ve směru výztuže wb je vypočtena na základě uvedených modelů tahového
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zpevnění integrací přetvoření na výztuži. Pro oblasti se stabilizovaným rozvojem trhlin
jsou spočítány průměrné hodnoty přetvoření výztuže a integrovány na délce průměrné
vzdálenosti trhlin – obr. 5 a. Pro případ nestabilizovaného rozvoje trhlin se šířka wb
vypočítá podle postupu vyznačeného na obrázku 5 b na základě výsledků maximálních
napětí ve výztuži, které je pro tento případ spolehlivější než průměrné přetvoření.
Směr trhlin se pak stanoví na základě směrů hlavních tahových přetvoření ze stejné oblasti
a šířka trhliny w se upraví s ohledem na rozdíl úhlu, které mezi sebou svírají výztuž a směr
hlavního tahového přetvoření v přilehlém vlákně betonu vyšetřované výztuže.
Tento přístup neodpovídá skutečné poloze trhlin, ale stále poskytuje reprezentativní
výsledky, které lze porovnat s požadovanými hodnotami z normy. V podstatě lze výsledky
interpretovat jako otevření trhliny za předpokladu, že se vytvoří na příslušném místě.
Výše uvedená metoda neumožňuje posouzení vzniku a velikosti trhlin v betonu v místech
bez betonářské výztuže.

a)

b)

Obr. 5 a) Šířka trhliny ve směru výztuže pro stabilizovaný rozvoj trhlin b) Šířka trhliny
ve směru výztuže pro nestabilizovaný rozvoj trhlin (převzato z [2])

Obr. 6 vláštní situace jsou pozorovány u konkávních rohů počítaných detailů či stěn.
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Pokud se v daném konkávním rohu vyskytne trhlina, tak její pozice je dána právě tímto
rohem. Směr trhliny je dán směrem hlavního tahového přetvoření v místě tohoto rohu a
samotný výpočet šířky trhliny je uvažován pak jako nestabilizovaný, i když stupeň
vyztužení přilehlé betonářské výztuže předpokládá stabilizovaný rozvoj trhlin.

Obr. 7 Porovnání max. šířky trhlin mezi IDEA StatiCa Detail (nahoře) a IDEA StatiCa
RCS

3.3

Posouzení deformací

V rámci posouzení deformací jsou spočteny krátkodobé průhyby od celkového zatížení,
průhyby od dlouhodobého zatížení s vlivem dotvarování, přírůstek průhybu od
krátkodobého (nahodilého) zatížení a celkový průhyb. Posouzení je provedeno pro
uživatelsky nastavenou limitní hodnotu. Průhyb může být posouzen pro stěny nebo
staticky určité či neurčité 1 D prvky. Deformace na modelovaných částech nosníku (na
koncích či uprostřed nosníku) nelze jednoduše ověřit, protože z deformace části nosníku
nelze usuzovat na celkovou deformaci nosníku.
Krátkodobý uz,st nebo dlouhodobý uz,lt průhyb je spočítán a porovnán oproti uživatelsky
zadané hodnotě uz,lim

Obr. 8 Porovnání max. deformace mezi IDEA StatiCa Detail (nahoře) a IDEA StatiCa
Beam
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4

ZÁVĚR

Počítačová implementace metody tlakových polí umožňuje bezpečné posouzení v oblasti
diskontinuit betonových konstrukcí. Jedná se o transparentní metodu, která poskytuje
statikovi kontrolu nad chováním konstrukce.
IDEA StatiCa Detail je nástroj pro posouzení oblastí diskontinuit v betonových
konstrukcích. Nevyžaduje hluboké znalosti problematiky nelineárního chování materiálu
či nutnost stanovení modelu příhradové analogie. Poskytuje efektivní způsob, jak posoudit
detail či stěnu s návazností na vyhodnocení a interpretaci výsledků dle platných norem,
včetně posouzení MSÚ a MSP..
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