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Abstrakt 

Hlavným zameraním bakalárskej prace je analýza normového postupu výpočtu 

oceľových nosníkov s vysokými stenami. V prvej kapitole sú predstavené základy 

problematiky stability a medzných stavov únosnosti. Druhá kapitola sa zaoberá normovým 

prístupom danej problematiky. Tretia kapitola obsahuje príklady použitia oceľových 

nosníkov s priečnymi a pozdĺžnymi výstuhami v praxi. Praktická časť práce sa venuje 

aplikovaniu teoretických postupov do statického výpočtu zobrazených na príklade. V 

poslednej kapitole je uvedená parametrická štúdia dokazujúca  správnosť teórie 

umiestnenia výstuh z hľadiska celkovej únosnosti prierezu. 

Kľúčové slová: stabilita, vysoké steny, pozdĺžna výstuha, oceľový nosník 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis focuses on the analysis of standard procedure regarding the 

calculation of steel members with slender webs. In the first chapter, the basic issues of 

stability and limit states of bearing are introduced. The second chapter deals with a 

standard approach of the particular issues. The third chapter contains the examples 

regarding the usage of steel members with cross and longitudinal bracing in practice. The 

practical part of the thesis is devoted to the application of theoretical procedures in 

statistical calculation - as the example demonstrates. In the last chapter, we introduce the 

parametric study proving the correctness of the theory regarding the bracing positioning 

from the overall bearing cross-section point of view. 

Key words: stability, slender webs, longitudinal bracing, steel member 
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ZOZNAM POUŽITÉHO OZNAČENIA 

A plocha 

E modul pružnosti v ťahu a tlaku 

F priečna sila 

G modul pružnosti v šmyku 

I moment zotrvačnosti 

M ohybový moment, ohybová únosnosť 

V posúvajúca sily, šmyková únosnosť 

W prierezový modul 

a osová vzdialenosť priečnych výstuh 

b šírka prierezu 

c šírka alebo výška časti prierezu 

d výška rovnej časti steny 

f medza klzu, pevnosť 

h výška prierezu 

i polomer zotrvačnosti 

k pomer, súčiniteľ vydúvania steny 

t hrúbka 

α stranový pomer, súčiniteľ imperfekcie  

γ pomer, tuhosť výstuhy 

δ parameter plochy výstuhy 

ε pomerné pretvorenie 

η súčiniteľ pre výpočet šmykovej plochy 

λ pomerná štíhlosť 

ν súčiniteľ priečneho pretvorenia (Poissonov pomer) v pružnom stavu 

ξ súčiniteľ pre stenu namáhanú šmykom 

ρ redukčný súčiniteľ 

σ normálové napätie 

τ šmykové napätie 

χ súčiniteľ vzpernosti 

ψ pomer napätí alebo pomerné pretvorenie 
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Indexy: 

cr kritický 

d návrhový 

eff efektívny 

f pásnica 

k charakteristický 

loc lokálny 

pl plastický 

u pevnosť v ťahu 

v výstuha 

w stena 

y medza klzu 

 

  



 

Bakalárska práca  Michal Gomola 

10 

 

ÚVOD 

 Už od počiatku využívania oceľových konštrukcií v stavebníctve bola najväčšia 

požiadavka hospodárnosť. Preto sú tenkostenné oceľové konštrukcie v praxi stále viac 

využívané. Ohybovú únosnosť a tuhosť zaisťujú pásnice a šmykovú únosnosť zaisťujú 

hlavne tenké steny. Taktiež je tu možnosť zvýšiť hospodárnosť vhodným vystužením 

navrhnutým na dostatočné splnenie konštrukčných požiadaviek. Všetko vedie k snahe o čo 

najhospodárnejšie navrhnutie tenkostenných oceľových konštrukcií. 

 Táto bakalárska práca je rozdelená na päť kapitol, v ktorých sa venuje normovému 

výpočtu prostého oceľového nosníka s vysokou stenou. 

 V prvej kapitole sú vysvetlené základy problematiky stability a medzných stavov 

únosnosti prvkov oceľových konštrukcií. Obsahuje vysvetlenie správania sa stien pred 

dosiahnutím kritickej únosnosti a po prekročení kritickej únosnosti. 

 Druhá kapitola je venovaná normovému teoretickému postupu výpočtu medzných 

stavov prvkov oceľových konštrukcií podľa noriem ČSN EN 1993: časť 1-1 a časť 1-5. 

V tretej kapitole je obsiahnuté použitie tenkostenných oceľových nosníkov 

s vysokými stenami v praxi. 

Štvrtá kapitola je venovaná príkladu na oceľový zváraný nosník s pozdĺžnou 

výstuhou, vypracovaný podľa platnej normy. Sú použité všetky nadobudnuté teoretické 

poznatky na konkrétnom nosníku. 

V piatej kapitole je uvedená štúdia na ideálne umiestnenie výstuhy s pomocou 

excelovského programu na výpočet tenkostenných nosníkov s využitím efektívnych šírok. 
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1 TEORETICKÝ ROZBOR PROBLEMATIKY OCELOVÝCH 

NOSNÍKOV S VYSOKÝMI STENAMI 

Kapitola bola spracovaná podľa literatúry [6,8] 

1.1 Základné predpoklady 

Plnostenné prvky tvoria veľkú časť vyrábaných konštrukcií, preto v prvkoch 

kovových konštrukcii majú svoje významné miesto steny. Vzhľadom na mechanické 

vlastnosti ocele prichádzajú do úvahy tenké  steny. Pri priečnom ohybe (vybočení) tenkých 

stien sa môže predpokladať platnosť hypotézy o priamych normálach. Ohybnosť tenkých 

stien v priečnom smere je natoľko významná, že sa môže zanedbať vplyv ich priehybu na 

sily pôsobiace v strednej rovine steny. Takéto sily sa potom nazývajú membránové. 

Membránové sily spôsobujú, že priehyb steny vplyvom zvyšovania zaťaženia nenarastá 

lineárne, jeho zväčšovanie je brzdené (stabilizované) a tým sa zväčšuje únosnosť steny. 

Tieto sily teda majú značný vplyv na priehyby steny. Zo systému nelineárnych parciálnych 

diferenciálnych rovníc určíme deformácie a priehyby steny (pri uvažovaní počiatočnom 

zakrivení steny v dôsledku materiálových a výrobných imperfekcií): 
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(1.1) 

rovnica rovnováhy priečnych síl deformovanej sústavy 
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     (1.2) 

rovnica spojitosti deformácií. 

Rovnice (1.1) a (1.2) odvodil K. Marguerre. Za predpokladu uvažovania ideálne 

rovnej steny, treba položiť w0 = 0. Týmto sa dostáva systém rovníc Kármána. 
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Z týchto rovníc (1.1), (1.2), (1.3) a (1.4) sa môžu určiť priehyby steny a napätia 

v jej strednicovej ploche pre dané zaťaženie.  
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  (1.5)  

Pri predpoklade ideálnej rovnej steny (w0 = 0) sa môžu nenulové priehyby steny 

vypočítať, až keď zaťaženie prekročí veľkosť najmenšieho kritického zaťaženia steny. Po 

dosiahnutí kritického napätia stena vybočí. Vtedy hovoríme o pokritickom pôsobení steny. 

Vzdorovanie steny voči zaťaženiu, ktoré je väčšie ako kritické, je veľmi dobré, ak sa 

v materiálu medza prieťažnosti ešte neprekročila. Ideálne rovná stena vybočí pri dosiahnutí 

kritického zaťaženia, ktoré je sprevádzané preskupením síl v strednicovej ploche steny. 

Počiatočné zakrivenie steny sa relatívne zmenšuje a tým sa stabilizuje rast priehybov steny. 

Výrazne sa to prejaví pri zaťaženiach väčších ako kritické. Pri stenách treba poznamenať, 

že počiatočné priehyby sa nepredpokladajú väčšie ako pripúšťa platnosť teórie. 

U pružnej steny podopretej po obvode ohraničuje jej kritické zaťaženie únosnosť 

zdola. O tom aké vyššie zaťaženie ako kritické môže byť, sa rozhoduje predovšetkým od 

štíhlosti steny. Únosnosť steny najviac ovplyvňuje spôsob podopretia steny a okrajové 

podmienky. 

1.2 Kritické namáhanie pravouhlej steny 

Najmenšie zaťaženie ideálne rovnej steny sa nazýva kritické namáhanie, ktoré 

zodpovedá rozhraniu medzi stabilnou a nestabilnou formou rovnováhy. Stena je rovná pri 

rovnovážnej forme, ktorá je vystriedaná stabilnou ohybovou rovnovážnou formou. Takéto 

kritické zaťaženie sa tiež volá Eulerovo (σE), ktoré často slúži len ako pomocná veličina pri 

určovaní medzného namáhania steny. 

Teória Saint-Venanta sa používa na výpočet kritických namáhaní ideálnej rovnej 

obdĺžnikovej steny. Tieto vzťahy dostaneme zo systému rovníc (1.3) a (1.4), ak sa zanedbá 

vplyv priehybov na napätie v strednicovej ploche. 
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]  (1.6)  

       (1.7)  

Pri daných okrajových podmienkach môže byť integrovanie diferenciálnej rovnice 

(1.6) nahradené úlohou nájsť funkciu, ktorá minimalizuje príslušný funkcionál.  

 Pre obdĺžnikové steny o dĺžke a, šírke b a hrúbke t, môžeme kritické namáhanie pre 

pružnú oblasť vo všeobecnom prípade namáhania strednej roviny vyjadriť v tvare: 

         (1.8)  



 

Bakalárska práca  Michal Gomola 

13 

 

   
   

        
 (

 

 
)
 

  Eulerovo namáhanie pre pás steny o dĺžke b     

a hrúbke t a šírke 1, 
(1.9)  

k  súčiniteľ, ktorý je závislý od okrajových podmienok 

a pomeru strán pravouhlej steny     
 

 
.  

Pre oceľ 
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  (1.10)  

po dosadení 

 
          (   
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  (1.11)  

 Pri predpoklade prvkov vystužených len priečnymi výstuhami, sú výpočtové 

rozmery steny nasledovné: 

a – osová vzdialenosť priečnych výstuh, 

 b – výpočtová výška steny (pri zváraných konštrukciách sa rovná celej výške steny, 

pri nitovanej  konštrukcii sa rovná najmenšej osovej vzdialenosti krčných nitov), 

 t – hrúbka steny. 

 Keď je stena vystužená aj s pozdĺžnymi výstuhami, b meriame od osi pozdĺžnej 

výstuhy príslušného poľa (subpanel). 

1.2.1 Stena namáhaná šmykom 

 Ak je stena namáhaná šmykom, kritické namáhanie sa zapisuje v tvare: 

         (1.12)  

Súčiniteľ k je závislý od parametra α. Tento vzťah veľmi presne aproximuje parabola. 

a) Kĺbovo podopretá stena o stranovom pomere α = a/b 

b) Dokonale votknutá stena po celom obvode  

 
         

 

  
 pre (α ≥ 1) (1.13)  

 
      

    

  
 pre (α < 1) (1.14)  

 
         

   

  
 pre (α ≥ 1) (1.15)  

 
        

    

  
 pre (α < 1) (1.16)  
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Hodnoty súčiniteľa k v závislosti od pomeru strán α sú zobrazené na obrázku (Obr. 1) pre 

tieto okrajové podmienky: 

a) votknutá stena na všetkých stranách 

b) kĺbovo uložená stena na kratších stranách a votknutá na dlhších 

c) kĺbovo uložená stena na dlhších stranách a votknutá na kratších 

d) kĺbovo uložená stena na všetkých stranách 

Predpoklad úplne votknutej steny na dvoch protiľahlých stranách môžeme 

uvažovať, keď je stena upnutá do prvkov tuhých na krútenie; napr. pri stene pripojenej 

k pásom tuhých v krútení, poprípade spojite zaisteným proti krúteniu (pásy žeriavových 

dráh s pevne pripojenou koľajnicou). 

Pri predpoklade pružného votknutia steny v pásoch sa lepšie vystihne skutočné 

pôsobenie steny na nosníkoch. Zvýši sa tým kritické napätie voči kĺbovému podopretiu 

o hodnotu, ktorá sa môže vyjadriť súčiniteľom ζ > 1,0. Použitím vzťahov (1.13) a (1.14) za 

základ hodnoty súčiniteľa k0, bude kritické napätie šmykom namáhanej steny, pružne 

votknutej do pásov: 

            (1.17)  

Hodnoty ζ podľa Broudeho sú uvedené v tabuľke (Tab. 1). 

Obr. 1  Koeficienty kritických napätí k namáhanej steny šmykom pre 4 druhy 

okrajových podmienok [6] 
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V tabuľke:  

Redukovaná tuhosť krútenia pása:    
   

        
 (1.18)  

  
   
  

    
 

 
   

Pre γ = ∞ a α = ∞ z tabuľky ζ = 1,68. Dosadením získavame hodnotu k = 1,68 . 

5,34; ktorá zodpovedá votknutiu steny na dlhších stranách (prípad b, Obr. 1) 

1.2.2 Stena namáhaná tlakom a ohybom 

Všeobecné vyjadrenie kritického napätia pásnice a steny, ktoré sú namáhané tlakom 

a ohybom, resp. normálovými napätiami σ, má tvar: 

           (1.19)  

kσ  - koeficient závislý od namáhania okrajových podmienok 

σcr  - Eulerovo napätie, kritické napätie pruhu steny poprípade pásnice 

s tuhosťou D, pri jednotkovej šírke a dĺžke d, c, alebo b. 

Hodnoty súčiniteľa k  v závislosti od stranového pomeru α pre dva prípady 

okrajových podmienok sú zobrazené na obrázkoch (Obr. 2) a (Obr. 3): 

a) kĺbovo podopreté okraje steny, 

b) votknuté okraje steny v smere namáhania. 

Parameter ψ vyjadruje spôsob namáhania a zodpovedá priebehu normálových 

napätí σ po výške steny. 

  
     

  
  kde σ1, σ2 sú napätia v krajných vláknach steny. 

 

Pri každom spôsobe namáhania závisia hodnoty súčiniteľa k od α a pre každé ψ sa 

dá nájsť najmenšia hodnota α (ďalej označovaná ako α1), pri ktorej k dosahuje minimum. 

Geometrický význam tejto hodnoty α1 je potom v tom, že pri α = α1 stena vybočuje presne 

v tvare jednej polovlny a dlhá stena sa potom snaží vybočovať tak, aby dĺžky polovlny 

Tab. 1  Hodnoty súčiniteľa ζ pre stenu namáhanú šmykom pružne votknutú do pásov [6] 
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bola práve a = α1 . b. Z obrázkov (Obr. 2) a (Obr. 3) sa dá vyčítať, že so zväčšením 

parametra ψ dĺžka polovlny klesá a pre stenu kĺbovo podopretú je väčšia ako pre stenu 

votknutú. V praxi sa potom uvažuje, že pri α ≥ α1 sa položí kcr = kσ,min. 

Pre stenu pružne votknutú do pásov sa obdobne dostávajú krivky k od závislosti α, 

ktoré sa zostavujú pre zadané parametre ψ a γ. Pre každé ψ a γ sa opäť nájde hodnota α1 

a kmin:.  

               (1.20)  

k0,min   súčiniteľ kritického namáhania pre stenu po obvode kĺbovo podopretú 

(Obr. 2). 

Potom kritické napätie pre α ≥ α1 bude: 

                        (1.21)  

Tab. 2  Hodnoty súčiniteľov pre stenu pružne votknutú na pozdĺžnych okrajoch namáhanú 

prostým ohybom ψ = 2 [6] 

 0 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00 10,0 ∞ 

min 1,00 1,21 1,33 1,46 1,55 1,60 1,63 1,65 

kmin 23,9 28,9 31,8 34,9 37,0 38,2 38,9 39,5 

 

Tab. 3  Hodnoty súčiniteľov pre stenu pružne votknutú na pozdĺžnych okrajoch namáhanú 

prostým ohybom ψ = 1 [6] 

 0 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00 10,0 ∞ 

min 1,00 1,20 1,33 1,48 1,59 1,66 1,70 1,73 

kmin 7,81 9,37 10,4 11,6 12,4 13,0 13,3 13,5 

         

 

Tab. 4  Hodnoty súčiniteľov pre stenu pružne votknutú na pozdĺžnych okrajoch namáhanú 

tlakom ψ = 0 [6] 

 0 0,175 0,476 1,25 ∞ 

min 1,00 1,15 1,31 1,52 1,74 

kmin 4,00 4,61 5,26 6,08 6,97 

 

Hodnoty súčiniteľa ζ sú uvedené v tabuľkách (Tab. 2) a (Tab. 3) podľa Broudeho 

a v tabuľke (Tab. 4) sú podľa E. Lundquista a E. Stowella. γ označuje redukovanú tuhosť 

v krútení pásu a vyjadruje mieru pružného votknutia steny do pásnic po oboch pozdĺžnych 

okrajoch. 
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1.2.3 Kombinácia šmykových a normálových napätí 

Doteraz sa predpokladalo namáhanie len jednou zložkou, buď šmykové namáhanie 

alebo normálové namáhanie od prostého ohybu. Takýmto prípadom sa hovorí, že pôsobí 

jednoduché namáhanie. Pri pôsobení viacerých zložiek namáhania, nastúpi skôr vybočenie 

steny a tým kritické napätie bude menšie ako pri jednoduchom namáhaní. Nastáva tzv. 

kombinované alebo zložené namáhanie. Podľa Papkovičovej vety je dokázané, že hraničná 

Obr. 2  Koeficienty k pre stenu kĺbovo podopretú, namáhaná tlakom a ohybom [6] 

Obr. 3  Koeficienty k pre stenu obojstranne votknutú, namáhaná tlakom a 

ohybom [6] 
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plocha oddeľujúca stabilný a nestabilný priestor, je vždy vypuklá. Pri spolupôsobení ohybu 

a šmyku je táto hraničná plocha vyjadrená približným vzťahom: 

 
(
 ̅  

   
)
 

 (
  ̅ 
   

)
 

    (1.22)  

Pruhom sú označené kritické napätia steny pri kombinovanom namáhaní. 

Pre posúdenie napätí bude potom platiť vzorec: 

 

√(
 ̅  

   
)
 

 (
  ̅ 
   

)
 

    (1.23)  

Účinok napätí σ, τ a σM v poli steny medzi vodorovnou výstuhou a ťahaným pásom 

Časť steny medzi vodorovnou výstuhou a ťahaným pásom, ktorá je namáhaná 

ohybom, zameníme pri zvýšení bezpečnosti stenu o redukovanej výške br = b – 2b. Potom 

bude normálové napätie v krajnom vlákne redukovanej steny: 

 
     (  

   

 
)  (1.24)  

Pri predpoklade kĺbového uloženia steny po obvode sa kritické napätie od ohybu 

bude rovnať: 

        (
    

     
)
 

 
    

(    
  

 
)
 (

    

 
)
 

  
(1.25)  

1.3 Pokritické namáhanie steny 

Pri vytvorení vhodných konštrukčných predpokladoch môžu steny v konštrukcií 

úspešne vzdorovať vonkajšiemu zaťaženiu aj pri niekoľkonásobnom prekročení ich 

kritického bremena. Ak výstuhy lemujúce stenu alebo niekoľko jej polí zabezpečujú 

nulový priehyb steny po celom jej obvode, na splnenie podmienok je to dostačujúce. 

Predpokladá sa, že jednotlivé nosné prvky konštrukcie zostávajú tvarovo stabilné. Tvar 

priečneho rezu musí byť v procese deformácií zachovaný. Tento tvar pri plnostenných 

prvkoch oceľových konštrukcií sa zachová, ak sa navrhnú dostatočne vhodné priečne 

(zvislé) výstuhy v určitej vzdialenosti od seba. U plnostenných prvkov pásnice dostatočne 

vystužujú stenu, tým pádom už nie je nutné z tohto hľadiska navrhovať pozdĺžne výstuhy. 

Tie majú v prvku hlavne funkciu zvyšovania kritického napätia steny. Túto funkciu treba 

zvážiť s ohľadom na výrobné náklady konštrukcie. 
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2 NORMOVÝ PRÍSTUP RIEŠENIA DANEJ PROBLEMATIKY 

Kapitola bola spracovaná podľa literatúry [1,3,4,5] 

2.1 Klasifikácia prierezov 

 Cieľom klasifikácie prierezov je určiť, v akom rozsahu lokálne vydúvanie 

obmedzuje únosnosť a rotačnú kapacitu prierezov. 

 Definujú sa nasledujúce 4 triedy prierezu: 

 trieda prierezu 1 – umožňuje vytvoriť plastické kĺby s rotačnou kapacitou 

požadovanou pri plasticitnom výpočte, bez redukcie ich únosnosti, 

 trieda prierezu 2 – umožňuje vytvoriť plastický moment únosnosti, ale je 

obmedzená ich rotačná kapacita v dôsledku lokálneho vydúvania, 

 trieda prierezu 3 – za predpokladu pružnostného rozdelenia môže napätie 

v krajných tlačených vláknach oceľového prvku dosiahnuť medzu klzu, ale 

v dôsledku lokálneho vydúvania nie je možné dosiahnuť plastický moment 

únosnosti, 

 trieda prierezu 4 – v dôsledku lokálneho vydúvania nie je možné dosiahnuť 

medzu klzu v jednom alebo vo viacerých častiach prierezu. 

Zatriedenie prierezu sa určí pomocou tabuliek (Tab. 5 list 1 a 2). 

U triedy prierezov 4 sa používajú účinné šírky pre uváženie poklesu únosnosti 

v dôsledku lokálneho vydúvania. Táto metóda je bližšie uvedená v EN 1993-1-5 a táto 

práca sa jej v celom rozsahu venuje. 

2.2 Únosnosť tenkostenných prierezov – trieda prierezu 4 

2.2.1 Namáhanie ohybom – bez pozdĺžnych výstuh 

Výpočet únosnosti tenkostenných prierezov je v EN 1993-1-1 definovaný pomocou 

koncepcie účinných (efektívnych) šírok a prierezov vyjadrené v časti 1-5: Vydúvanie stien. 

Pomocou redukčného súčiniteľa vydúvania stien ρ sa určia efektívne šírky tlačených častí 

stien a pásnic beff, ktoré sú uvedené v tabuľkách (Tab. 6) a (Tab. 7). 

Súčiniteľ vydúvania ρ sa stanoví nasledovne. 

- vnútorné tlačené časti 

      pre  ̅         (2.1)  

  
 ̅             

 ̅ 
      pre  ̅                       (2.2)  
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- prečnievajúce tlačené časti 

      pre  ̅         (2.3)  

  
 ̅       

 ̅ 
      pre  ̅         (2.4)  

kde  ̅  √
  

   
 

 ̅  

     √  

 (2.5)  

 ̅  je parameter štíhlosti,  

  je pomer napätí,  

 ̅ je príslušná šírka podľa nasledujúceho: 

bw pre steny, 

b vnútorné časti pásnice, 

b – 3t pásnice dutých štvorhranných profilov, 

c prečnievajúce pásnice, 

h rovnoramenné a nerovnoramenné uholníky, 

 

  hrúbka,  

    súčiniteľ kritického napätia odpovedajúceho pomeru napätí ψ 

a okrajových podmienkach. 

 

K zabráneniu vybočenia tlačenej pásnice v rovine steny majú byť splnené 

nasledujúce kritéria: 

    

 
  

 

   
√

  

   
  (2.6)  

kde    je prierezová plocha steny,  

     je účinná prierezová plocha tlačenej pásnice,  

    je výška steny,  

    je hrúbka steny.  

 Hodnota súčiniteľa k sa uvažuje nasledovne: 

- pri využití plastickej rotačnej kapacity k = 0,3 

- pri využití plastickej momentovej únosnosti k = 0,4 

- pi využití pružnej momentovej únosnosti k = 0,55 

2.2.2 Namáhanie ohybom – s pozdĺžnymi výstuhami 

 V predchádzajúcej časti sa uvádzal výpočet účinných šírok bez pozdĺžnych výstuh, 

ktoré rozdeľujú stenu na viacej častí. V tejto časti je rozpísaný presnejší výpočet 
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zohľadňujúci normový postup interakcie stenového a prútového správania steny, z ktorého 

sa následné určí výsledný súčiniteľ vydúvania ρc. 

Tab. 5  (list 1 z 2)  Najväčšie pomery šírky a hrúbky tlačených častí [3] 
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Tab. 5  (list 2 z 2)  Najväčšie pomery šírky a hrúbky tlačených častí [3] 

 

 

Obr. 4  Vystužená stena rovnomerne tlačená [4] 
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A) Stenové správanie 

Pomerná stenová štíhlosť ekvivalentnej steny sa definuje nasledovne: 

 

 ̅  √
       

     
  (2.7)  

pre      
          

  
  (2.8)  

Zjednodušený výpočet pre 1-2 výstuh 

 V prípade vystuženej steny s jednou pozdĺžnou výstuhou umiestnenou v tlačenej 

oblasti, je možné pružné kritické napätie výstuhy počítať za predpokladu zanedbania 

výstuh v tlačenej oblasti nasledovne: 

   je plná plocha tlačenej zóny vystuženej steny bez subpanelu 

podoprených susednou stenou (Obr. 4), 

           je účinná plocha rovnakej časti steny zahrňujúci možné vydúvanie stien 

subpanelu. 

 
       

      

      

√          

     
 pokiaľ a ≥ ac (2.9)  

 
       

        
        

 
         

                   
    

  pokiaľ a < ac (2.10)  

pre         √
        

    
 

    

 

  

 

(2.11)  

    je plná plocha prierezu, 

Tab. 6  Vnútorné tlačené časti [4] 
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Pre výpočet Asl,1 a Isl,1 sa má vziať plná plocha výstuhy a priľahlých častí steny 

definovanej nasledovne. Pokiaľ je celý subpanel tlačený, má sa vziať zo šírky b1 u jedného 

okraja panelu časť (2.12), zatiaľ čo u okraja s najväčším napätím časť určená (2.13). Ak sa 

v subpanelu mení napätie z tlaku na ťah, má sa vziať ako súčasť prútu 0,4 násobok 

z tlačenej šírky bc tohto subpanelu, viď obrázok (Obr. 5) a tiež tabuľka (Tab. 6). Pomer 

napätia v uvažovanom subpanelu je označený ψ, 

 

    moment zotrvačnosti plného prierezu prútu k jeho ťažiskovej osi 

rovnobežnej s rovinou steny, 

  je vzdialenosť medzi priečnymi výstuhami, 

      vzdialenosť pozdĺžnych okrajov steny od výstuhy (b1+b2=b). 

      

     
    (2.12)  

  

     
    (2.13)  

Tab. 7  Priečnievajúce tlačené časti [4] 
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B) Prútové správanie 

 Pružné kritické prútové napätie σcr,c nevystužených alebo vystužených stien sa má 

stanoviť ako kritické napätie pri odstránení pozdĺžnych podpor.  

 Pre nevystuženú stenu sa pružné kritické prútové napätie určí: 

 
      

     

          
  (2.14)  

 Pre vystuženú stenu sa σcr,c dá určiť z pružného kritického prútového napätia σcr,sl 

pre výstuhu najbližšej k okraju panelu, s najväčším tlakovým napätím: 

 
       

        
        

  (2.15)  

 σcr,c je potom možné získať zo vzťahu σcr,c = σcr,c . (bc / bsl1), kde σcr,c platí pre 

tlačený okraj steny a bsl,1 a bc sú geometrické veličiny plynúce z priebehu napätia pre 

extrapoláciu. 

Pomerná prútová štíhlosť je definovaná nasledovne: 

- pre nevystužené steny 

 

  ̅  √
   

     
  (2.16)  

- pre vystužené steny 

 

  ̅  √
       

     
  (2.17)  

      je moment zotrvačnosti plného prierezu výstuhy s priľahlými časťami 

steny pre ohyb z roviny stien, 

      je plocha plného prierezu výstuhy s priľahlými časťami steny. 

Obr. 5  Označenie pre stenu steny s jednou výstuhou v tlačenej oblasti [4] 

 a)     b)    c) 
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pre      
         

  
  (2.18)  

Súčiniteľ vzperu χc sa získava z EN 1993-1-1 z výpočtu krivky vzpernej pevnosti. 

Súčiniteľ imperfekcie α pre nevystuženú stenu sa má použiť α = 0,21, odpovedajúci krivky 

vzpernosti a. Pre nevystužené steny sa má táto hodnota zvýšiť na: 

 
     

    

   
  (2.19)  

kde   √
     
     

  (2.20)  

Súčiniteľ vzpernosti: 

 
   

 

   √     ̅ 
 
  (2.21)  

kde       [    ( ̅     )    ̅ ]  (2.22)  

C) Interakcia medzi stenovým a prútovým správaním 

 Výsledný súčiniteľ vydúvania ρc sa má získať z interpolácie medzi χc a ρ 

nasledovne: 

                       (2.23)  

      je definovaná pri (2.15), 

          je účinná plocha prierezu výstuhy s priľahlými časťami steny 

zahrňujúce vplyv vydúvania stien. 

  max(e1, e2) je väčšia vzdialenosť príslušných ťažísk steny alebo 

jednostrannej výstuhy (alebo ťažísk oboch výstuh, ak sú  na oboch 

stranách) od neutrálnej osi účinného prútu. 

  = 0,34 (krivka b) pre výstuhy uzavretého prierezu 

= 0,49 (krivka c) pre výstuhy otvoreného prierezu 

kde   
     

     
              (2.24)  

      je pružné kritické napätie steny (2.9) a (2.10), 

      je pružné kritické napätie podľa (2.14), prípadne (2.15), 

   je súčiniteľ vzpernosti odpovedajúceho prútu, 
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2.2.3 Únosnosť v šmyku  

 Pre šmykovú únosnosť stien pri vydúvaní v šmyku pre medzný stav únosnosti musí 

platiť: 

- pre nevystužené steny: 

   

 
 

  

 
   (2.25)  

- pre vystužené steny: 

   

 
 

  

 
 √    (2.26)  

 Ak spĺňajú uvedené podmienky steny sa musia posúdiť na únosnosť pri vydúvaní 

v šmyku a musia sa opatriť priečnymi výstuhami nad podporami. 

 Hodnota ε: 

  √
   

  
 (fy v [N/mm

2
]), (2.27)  

   - súčiniteľ kritického napätia v šmyku.  

 Pre steny s tuhými priečnymi výstuhami a bez pozdĺžnych výstuh alebo s viacej ako 

dvoma pozdĺžnymi výstuhami ide súčiniteľ kritického napätia získať: 

 kde       (
  

 
)
 

√(
   

    
)
  

 ale menej ako 
   

 
 √

   
  

 

  (2.30)  

Pri žiadnej pozdĺžnej výstuhe sa použijú vzťahy (2.28) a (2.29) so zavedením kτst = 0.  

Pre steny s jednou alebo dvoma pozdĺžnymi výstuhami a stranovým pomerom α < 3 sa má 

súčiniteľ kritického napätia v šmyku určiť: 

 

       
       

   
    

  
    √(

   
    

)
  

  (2.31)  

  je súčiniteľ vydúvania odpovedajúcej steny. 

                           pokiaľ a/hw ≥ 1 (2.28)  

                           pokiaľ a/hw < 1 (2.29)  

  je vzdialenosť medzi priečnymi výstuhami, 

    moment zotrvačnosti pozdĺžnej výstuhy k ose z. Pre steny s dvoma 

alebo viacej pozdĺžnymi výstuhami, ktoré nemusia byť v rovnakej 

vzdialenosti, je Isl súčtom momentov zotrvačnosti jednotlivých výstuh. 
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Prierez nosníka, ktorý je namáhaný priečnou silou sa posudzuje podľa podmienky: 

 
   

   

     
      (2.32)  

Pre nevystužené alebo vystužené steny sa má návrhová únosnosť v šmyku určiť ako: 

 
                    

          

√      

  (2.33)  

kde príspevok steny má hodnotu: 

 
       

           

√      

  (2.34)  

Pre steny s priečnymi výstuhami iba nad podporami a aj pre steny s medziľahlými 

priečnymi alebo pozdĺžnymi výstuhami, popr. s obomi, sa má súčiniteľ príspevku steny 

k únosnosti vydúvaniu pri šmyku χw získať z tabuľky (Tab. 8). 

Upravená štíhlosť  ̅  v tabuľke (Tab. 8) sa berie nasledovne: 

- Priečne výstuhy sú len nad podporami 

 
 ̅  

  

        
  (2.35)  

  hodnota stanovuje národná príloha. Pre oceľ do triedy S 460 sa 

odporúča hodnota 1,20, pre vyššie triedy oceli sa odporúča 1,00. 

    je návrhová priečna sila,  

      je návrhová únosnosť v šmyku.  

Obr. 6  Koncové podpory [4] 

   Označenie prierezu           a) bez koncovej výstuhy        b) tuhá koncová výstuha      c) netuhá koncová výstuha  

Tab. 8  Súčiniteľ príspevku steny χw k únosnosti vo vydúvaní pri smyku [4] 

Tuhá koncová výstuha          Netuhá koncová výstuha 
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- Priečne výstuhy sú nad podporami spolu s medziľahlými priečnymi alebo 

pozdĺžnymi, popr. obomi výstuhami 

 
 ̅  

  

         √  

  (2.36)  

- Pre steny s pozdĺžnymi výstuhami sa nemá štíhlostný pomer  ̅  brať menej 

ako: 

 
 ̅  

   

         √   

  (2.37)  

kde         sa vzťahujú k subpanelu s najväčším štíhlostným pomerom.  

 Príspevok pásnic sa má stanoviť, ak únosnosť pásnic nie je pre ohybový moment 

plne využitá (MEd < Mf,Rd), nasledovne: 

 
       

     
     

     
 (  (

   

     
)

 

)  (2.38)  

      
    

   
 

- je moment únosnosti prierezu zostaveného iba 

z účinnej plochy pásnic, 
(2.39)  

 
    (     

         
     

    
     

)  (2.40)  

Pri výskytu osovej sily NEd sa má hodnota Mf,Rd redukovať vynásobením nasledujúcim 

súčiniteľom: 

 

(

 
 
  

   

(       )    

   )

 
 
  (2.41)  

 

 

   je najmenší súčiniteľ kritického napätia pre príslušný panel steny. 

       sa berú pre pásnicu, ktorá vykazuje menšiu osovú únosnosť, 

   sa neberie väčšia ako 15εtf na každej strane steny (Obr. 7), 

         sú plochy hornej a dolnej pásnice. 
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2.2.4 Interakcia medzi šmykovou silou a ohybovým momentom 

Pokiaľ  ̅  nepresiahne 0,5, nie  je nutné návrhovú únosnosť pre ohybový moment 

redukovať s ohľadom na šmykovú silu. Ale ak je  ̅  väčšie ako 0,5, má kombinovaný 

účinok momentu a šmyku v stene nosníku I spĺňať podmienku: 

 ̅  (  
     

      
)    ̅          pre  ̅  

     

      
  (2.42)  

 

  ̅̅̅  
   

      
  (2.43)  

 
  ̅̅ ̅  

   

      
  (2.44)  

2.2.5 Minimálne požiadavky na priečny výstuhy 

Ak nie je prevedená náročnejšia analýza k zabráneniu vybočeniu výstuh 

s otvoreným prierezom skrútením, má sa splniť nasledujúce kritérium: 

   
  

    
  

 
  (2.45)  

Ak sa uvažuje deplanačná tuhosť výstuh, je treba splniť buď podmienku (2.45) alebo 

kritérium: 

          (2.46) 

       je návrhový plastický moment únosnosti prierezu zloženého z účinných 

plôch pásnic, 

       je návrhová plastická únosnosť prierezu zloženého z účinnej plochy 

pásnic a plnej účinnej steny bez ohľadu na jej triedu, 

    je polárny moment zotrvačnosti samotnej výstuhy k okraju pripojenému 

k stene, 

   je St. Venatov moment v prostom krútení pre samotnú výstuhu. 

Obr. 7  Účinný prierez výstuhy [4] 
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2.2.6 Minimálne požiadavky na pozdĺžne výstuhy 

Požiadavky týkajúce sa vybočeniu skrútením podľa (2.45) a (2.46) platí taktiež aj 

pre pozdĺžne výstuhy. 

 

  

     je pružné kritické napätie pre vybočenie skrútením bez uvažovania 

rotačného podoprenia stenou, 

  je súčiniteľ zaisťujúci chovanie podľa 3. triedy. Je stanovený v národnej 

prílohe a jeho hodnota sa doporučuje θ = 6. 
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3 VYUŽITIE NOSNÍKOV S VYSOKÝMI STENAMI V PRAXI 

Kapitola bola spracovaná podľa literatúry [6,7] 

Ako už bolo spomínané oceľové tenkostenné nosníky majú vysokú ohybnosť 

v priečnom smere. Nemôže sa teda zanedbať vplyv ich priehybu na sily pôsobiace 

v strednej rovine. Nastanú sily, ktoré sa nazývajú membránové a spôsobujú, že priehyb 

steny vplyvom zvyšovania zaťaženia nenarastá lineárne, ale jeho zväčšovanie je 

stabilizované. Týmto sa zväčšuje únosnosť steny a hlavne celkového prierezu. 

V konečnom dôsledku oceľový nosník vydrží väčšie zaťaženie, ktoré veľkosťou prekročí 

aj hodnotu kritického namáhania.  

Oceľové nosníky s vysokou stenou sa používajú hlavne pri prekonaní výrazných 

rozpätí, kde treba zabezpečiť narastanie priehybu. Preto sa využívajú v mostnom 

staviteľstve, kde je rozpätie veľmi významný faktor pri návrhu konštrukcie. 

V ďalších možnostiach, kde sa dajú v praxi oceľové nosníky s vysokými stenami 

použiť, sú žeriavové dráhy pri mostných žeriavoch. Pri nich sa z prevádzkového hľadiska 

navrhujú steny skôr tuhšie a požaduje sa, aby prevádzkové zaťaženie neprekročilo jej 

kritické namáhanie. Pri dráhach je nevyhnutné navrhnúť stenu primeranej hrúbky, pretože 

dochádza k lokálnemu vybočeniu steny pod pohyblivým bremenom. 

Na zvýšenie únosnosti a zvýšenie kritického napätia steny sa využívajú zvislé 

a pozdĺžne výstuhy. Ich pôsobenie je opísané v predchádzajúcich kapitolách. 

Príklady použitia: 

Obr. 8  Most diaľničného typu [7] 
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Most diaľničného typu je zobrazený na obrázku (Obr. 8). Podobný sa nachádzal aj 

v Ostrave cez rieku Odru na ceste Rudná. Most má priečne výstuhy po celom rozpätí 

a pozdĺžna výstuha je umiestnená len v tlačenej časti nad podporami. 

Na obrázku (Obr. 9) je priečny rez v poli mostu cez údolie Oslavy, ktorý je 

súčasťou diaľnice D1. Hlavnú vodorovnú nosnú konštrukciu tvoria dva spojité nosníky, 

pre každý smer jeden, s celkovou dĺžkou 425 m. V priečnom reze sú uzavreté komorové 

nosníky (trámy) s hornou ortotropnou plechovou mostovkou. Priečny rez je vystužený 

priehradovými výstuhami a steny sú vystužené priečnymi výstuhami a pozdĺžnymi 

výstuhami v tvare L. 

Obr. 9  Priečny rez mostu [7] 

 

Ďalšia konštrukcia je zobrazená na obrázkoch (Obr. 10-12). Jedná sa 

o jednokoľajový železničný most na trati Děčín - Oldřichov. Hlavný nosný systém sú dva 

plnostenné zvárané I profily výšky od 2 330 – 3 810 mm. Je to spojitý nosník o troch 

poliach. Steny profilu sú vystužené jednoduchými pozdĺžnymi a priečnymi výstuhami. 

Obr. 10  Jednokoľajový železničný most [7] 
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Obr. 11  Nakladanie časti mostu [7] 

 

 

Obr. 12  Preprava mostu [7] 

  



 

Bakalárska práca  Michal Gomola 

35 

 

500 

500 

2250 

20 x 70 

150 x 14 25 

10 

2200 

25 

400 

Obr. 14  

Prierez 

5 

4 STATICKÝ VÝPOČET – NÁVRH NOSNÍKU S POZDĹŽNYMI, 

RESP. PRIEČNYMI VÝSTUHAMI 

Kapitola bola spracovaná podľa literatúry [1,3,4,5] 

Príklad: 

 Výpočet posudku prostého nosníka so stenou vystuženou priečnymi výstuhami a 

pozdĺžnou výstuhou. Výpočet prevedený podľa normy ČSN EN 1993-1-5 na momentovú 

a šmykovú únosnosť. Prierez a zaťaženie zobrazené na obrázkoch (Obr. 13) a (Obr. 14). 

Charakteristika ocele: 

Modul pružnosti E= 210 000 MPa 

Modul pružnosti v šmyku G= 81 000 MPa 

Medza klzu prierezu fy= 420 MPa 

Medza klzu výstuhy fyv= 235 MPa 

Poissonovo číslo ν= 0,3 

 

Maximálny moment: MEd= 10 000 kNm 

Maximálna posúvajúca sila: VEd= 1 000 kN 

Výpočet: 

Zatriedenie prierezov: 

Stranový rozmer zvaru:  √   √      

  √
   

  
 √

   

   
      

Pásnica: 

 

  
 

       

  
                                 

L/3 L/3 L/3 

L/9 

1 000 1 000 

30 000 

Obr. 13  Schéma zaťaženia 
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Stena: 

 

  
 

             

  
                                      

Výstuha patrí pri namáhaní tlakom analogicky do 1. triedy. 

K vylúčeniu straty stability pozdĺžnej výstuhy skrútením musí byť splnená aspoň jedna 

z nasledujúcich dvoch podmienok: 

1) Približné posúdenie so zanedbaním tuhosti v ohybovom krútení: 

  
  

     
  

 
 

   
 

 
∑    

  
 

 
                       

 

        

           
 

  
                 

 

  
                    

 
 

  
                                  

  
  

 
         

         
            

  

 
     

   

      
                    

2) Veľkosť kritického napätia výstuhy 

                        

                   

     (
 

 
      )                      

    
 

  
(    

     
  

)   

 
 

         
(                

                   

     
)             

                                          * 

*Spresnenie výpočtu kritického napätia v krútení je uvedené v Prílohe B. 

1. Posúdenie na ohybový moment 

Prierezové charakteristiky: 

Plocha výstuhy: Ast= 7 000 mm
2
 

Plocha celého prierezu: A= 54 000 mm
2 

Moment zotrvačnosti: Iy= 4,28.10
10

 mm
4 
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Obr. 15  Priebeh napätí 

1034 

1216 

σ
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σ
2
 

σ
1
 

σ
cr,sl

 

1191 

609 

400 

σ
cr,c

 

σ
cr,p

 

 
 

neutrálna os 

1 

2 

Neutrálna os: x= 1 216 mm 

Priebeh napätí na obrázku 

 (Obr. 15): 

 

b1= 400 mm 

b2= 1 800 mm 

 

σ1= 1 009 MPa 

σ2= 609 MPa 

σ3= -1 191 MPa 

 

 

 

a) Vydúvanie panelov 

Horný panel 1: 

Pomer napätí: 

   
  

  
 

   

    
       

Súčiniteľ kritického napätia: 

   
   

       
 

   

          
      

Pomerná štíhlosť: 

 ̅  √
  

   
 

 ̅   

     √  

 
      

          √    
       

Lokálny súčiniteľ vydúvania: 

       
 ̅              

 ̅ 
  

                    

      
           

Účinné šírky: 
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218 
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609 
244 
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Obr. 16  Fiktívny prút 

Dolný panel 2: 

Pomer napätí: 

   
  

  
 

     

   
       

Súčiniteľ kritického napätia: 

        (         )
 
      

Pomerná štíhlosť: 

 ̅  √
  

   
 

 ̅   

     √  

 
             

         √    
       

Lokálny súčiniteľ vydúvania: 

       
 ̅              

 ̅ 
  

                   

      
          

Účinné šírky: 

                               

                               

                                 

b) Celkové vydúvanie vystuženej steny: 

b1)  Stenové správanie: 

Kritické napätie steny s jednou výstuhou, stanovené približne pre fiktívny izolovaný prút 

uložený na pružnom podklade: 

Pre fiktívny prút s plnou plochou, ktorý je zobrazený na obrázku (Obr. 16) platí: 
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Plocha a moment fiktívneho prútu k ose steny: 

                                   

        (
 

  
                  )    (

 

  
                   )   

                    

Ťažisko výstuhy k ose steny: 

  
                   

            
        

        √
        

    
 

    

 

      √
                    

        

 

             

                                      

Pružné kritické napätie výstuhy: 

       
        
        

 
         

                   
    

   

 
                  

           
 

                      

                          
             

Extrapolácia do krajných vlákien steny: 

            

  

     
        

    

   
              

Pre súčiniteľ sa      uvažuje tlačená časť steny bez subpanelu podopreného pásnicou: 

     
          

  
 

                 

                 
      

 ̅  √
       

     
 √

        

       
                            

súčiniteľ vydúvania ekvivalentnej steny:        

b2) Prútové správanie 

Pre namáhanie vo vzperu platí: 

       
        
        

 
                  

           
              

Extrapolácia do krajných vlákien steny: 
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  ̅  √
       

     
 √

        

       
       

Súčiniteľ vzperu χc sa získava z EN 1993-1-1 z výpočtu krivky vzpernej pevnosti. 

  √
     
     

 √
         

     
         

                                 

     
    

   
      

    

        
      

      [    ( ̅     )    ̅ 
 
]     [                         ]        

   
 

   √     ̅ 
 
 

 

      √             
     

Interakcia medzi stenovým a prútovým správaním: 

  
     

     
   

      

       
         

                          

Súčiniteľ celkového vydúvania   : 

                                                       

Účinný prierez nosníka: 

Krajné vlákna steny: 

        
   

  
   

         

         
                

Miesto pripojenia výstuhy: 

           
   

  
   

         

         
                

Panely fiktívneho prútu: 

Horný panel 1: 

 ̅       ̅ √
       

      
      √
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Dolný panel 2: 

 ̅       ̅ √
          

      
      √

      

       
                  

           
 ̅                  

  
̅̅ ̅ 

 
                    

      
          

                          

                      

Celkové vydúvanie fiktívneho prútu: 

    

             
 

       

          
             

Ďalšia redukcia fiktívneho prútu súčiniteľom vydúvania nie je potrebná. 

Prierezové charakteristiky efektívneho nosníka: 

Plocha celého efektívneho prierezu: Aeff = 53 137 mm
2 

Moment zotrvačnosti: Iy,eff = 4,26.10
10

 mm
4 

Neutrálna os: x = 1 210 mm 

Prierezový modul tlačenej časti: 

       
      

  
 

         

    
             

Prierezový modul ťaženej časti: 

       
      

  
 

         

    
              

Momentová únosnosť:  
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2. Posúdenie na šmykové namáhanie 

Účinok jednej pozdĺžnej výstuhy na kritické napätie steny: 

Stranový pomer: 

  
 

  
 

    

    
           

Potom pre vydúvanie vystuženej steny: 

       
       

   
    

  
    √(

   
    

)
  

  

     
         

         

        
     

     √(
         

        
)

 
 

       

Pomerná štíhlosť: 

 ̅  
  

         √  

 
    

             √     
       

Pre vydúvanie najväčšieho subpanelu: 

Výška:   

            

             (
   

 
)
 

           (
    

    
)
 

      

Pomerná štíhlosť: 

 ̅  
   

         √   

 
    

             √    
                   

Pre netuhú koncovú výstuhu a oceľ triedy 420   =>           ̅       

    
    

 ̅ 

 
    

    
      

Príspevok steny: 

       
           

√      

 
                

√     
             

Treba zistiť, či je možné zohľadniť vplyv pásnic: 

      
    

   
  

                    

   
                               

Pásnice nie sú plne využité, preto treba zohľadniť vplyv pásnic: 

    (     
         

     

    
     

)       (     
               

        
)            
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 (  (

   

     
)

 

)  
           

          
 (  (

     

     
)
 

)          

Príspevok pásnic tvorí 2,25% celkovej únosnosti. 

Celková únosnosť steny v šmyku: 

                                             

Posúdenie: 

   
   

     
 

    

       
                          

                                                                      

3. Interakcia momentu a šmyku 

      
 

 
 

     

 
            

    
            

  
             

       
       

   
  

 
[                                             ]

   
   

            

 ̅  
   

      
 

     

     
            

     

      
                                    

 

Celý výpočet bol spracovaný pomocou normy ČSN EN 1993-1: Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby; a Část 1-5: Boulení stěn. 

Zvolený prierez zváraného nosníka (Obr. 14) zaťažený podľa obrázku (Obr. 13), 

vyhovel na momentové aj šmykové namáhanie. Taktiež bolo zistené, že na interakciu 

medzi týmito namáhaniami sa nemusí posudzovať. 
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5 PARAMETRICKÁ ŠTÚDIA – IDEÁLNA POLOHA A TUHOSŤ 

VÝSTUH  

5.1 Parametrická štúdia – literatúra 

Podkapitola bola spracovaná podľa literatúry [6] 

Stena je vystužená zvislými aj vodorovnými výstuhami, ktoré zabraňujú priehybom 

steny, ale nebránia jej pootočeniu. Vystužením sa taktiež zvyšuje kritické napätie steny. 

Iba v prípade, ak by bola výstuha v mieste, kde sú priehyby vybočenej a nevystuženej 

steny nulové, nezvýši sa tým kritické napätie steny. V takom prípade sa bude správať 

vystužená stena ako nevystužená. Ak sa teda má zvýšiť kritické napätie steny a má byť 

efektívne, musí sa dbať v prvom rade na správnu polohu výstuh. 

Kritické napätie závisí od dvoch parametroch:   

- parameter tuhosti výstuhy:   
   
  

  (5.1) 

- parameter plochy výstuhy:   
  
  

  (5.2) 

Pri uvažovaní, že δ bude konštantné a zväčšuje sa γ, kritické zaťaženie bude stúpať. 

Nastane tu konečná tuhosť výstuhy γ = γ*, kedy sa zmení tvar priehybovej plochy. Volá sa 

kritická tuhosť (minimálna tuhosť). Závisí od druhu namáhania a polohy výstuhy. Môžeme 

ju rozdeliť na ďalšie dve tuhosti. Kritická tuhosť prvého druhu γI*, kedy sa vytvorí pozdĺž 

výstuhy uzlová priamka s nulovým priehybom výstuhy. Kritická tuhosť druhého druhu 

γII*, kedy zmena tvaru vybočenia steny nastane pri nenulovom priehybe výstuhy. 

Rozdvojenie rovnováhy s vytvorením uzlovej priamky nastáva napr. pri tlačenej stene 

s pozdĺžnou výstuhou v 1/2 výšky. Zväčšením tuhosti výstuhy nad hodnotu γI*, kritické 

napätie už neporastie. Maximálna hodnota sa dosiahla pri γ = γI*. Pre γ < γI* sa výstuha 

prehýba spolu so stenou a tvar vybočenia steny zostáva nezmenený. 

Rozvetvenie rovnováhy pri nenulovom priehybe výstuhy nastáva napr. pri stene vystuženej 

zvislými výstuhami, namáhanej šmykom (Obr. 17). Bodom A na čiare sa označuje kritický 

bod, keď γ = γII*. Ak sa prevýši tuhosť výstuhy nad hodnotu γII*, koeficient kritického 

napätia k vzrastie už veľmi málo. Kritické napätie zodpovedajúce tuhosti γII* sa teda len 

nepatrne líši od maximálneho, ktoré sa dosiahne pri γ →∞, keď aj priehyby výstuh budú 

   je plocha prierezu výstuhy, 

   moment zotrvačnosti prierezu výstuhy k vlastnej ťažiskovej osi. 
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nulové. Výstuha o tuhosti γII* sa môže teda považovať za hospodárnu a vhodnú, pri 

požiadavke pôsobenia ako nepoddajná podpora pri kritickom namáhaní steny. 

Tuhosť výstuhy, pri ktorej vystužená stena má rovnaké kritické zaťaženie ako 

najpriaznivejšie namáhané pole, sa môže určiť aj pomocou kriviek, vyjadrujúcich 

závislosti kritických napätí, parametra tuhosti γ a parametra α =a/b. Takto určené tuhosti 

výstuh nemusia vždy súhlasiť s definovanými kritickými tuhosťami, pri ktorých nastalo 

rozdvojenie rovnováhy. Nastane tu potom tzv. konvenčná kritická tuhosť γIII*. 

 

Pozdĺžne výstuhy 

Predpokladá sa kĺbovo podopretá stena po obvode, rozdelená len jednou 

(pozdĺžnou) výstuhou. Zvýši sa tým kritické namáhanie steny. Musí sa taktiež primerane 

zvýšiť aj tuhosť zvislých výstuh na pôvodnú hodnotu γ*, aby pôsobili ako nepoddajné 

podpory steny. Požadovaná tuhosť steny sa dosiahne pri použití, namiesto pôvodnej 

hrúbky steny tzv. ekvivalentnej hrúbky steny te. Vypočíta sa z podmienky, kedy kritické 

namáhanie steny o hrúbke t vystuženej zvislými aj pozdĺžnymi výstuhami je rovné 

kritickému namáhaniu steny o hrúbke te vystuženej len zvislými výstuhami. Postačuje vždy 

zvoliť výstuhu takých dimenzií aby sa splnila podmienka bezpečnosti proti vybočeniu. Pre 

zvolený koeficient kritického namáhania k sa nájde potom pre dané α príslušná hodnota γ. 

Takto navrhnuté výstuhy sa nazývajú účinné. 

5.2 Parametrická štúdia – vlastná štúdia 

Súčasťou tejto bakalárskej práce bola tiež tvorba výpočtového programu v Excelu 

na výpočet únosnosti ohýbaného nosníku vystužený priečnymi výstuhami a pozdĺžnou 

výstuhou. Pomocou tohto programu bola urobená parametrická štúdia na základe 

teoretický vedomostí nadobudnutých z teoretickej časti. 

Obr. 17  Závislosť koeficienta kritických napätí k od pomernej tuhosti výstuh γ 

steny namáhanej na šmyk [6] 
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5.2.1 Zmena polohy výstuhy 

Parametrická štúdia sa aplikuje na príklad, ktorý je vypočítaný v kapitole 4. Zmena 

polohy výstuhy je vo zvislom smere po 50 mm v rozpätí od 300 do 650 mm od vrchu 

steny. Všetky ostatné vstupné veličiny ostali rovnaké ako v príklade z kapitoly 4. 

Pozorované hodnoty boli zapísané do tabuliek (Tab. 9-12) a graficky znázornené na 

grafoch (Graf 1-4). 

A) Ohybová únosnosť 

Na výpočet prostej momentovej únosnosti bol použitý vzťah: 

 
   

   

         
   (5.3) 

a na výpočet únosnosti v ohybe pri klopení: 

 
         

         

   
   (5.4) 

V tabuľke (Tab. 9) je vidieť stúpanie využitia celkovej únosnosti prierezu, čo 

znamená, že celková únosnosť pri posunu výstuhy bližšie k smerom k neutrálnej osi klesá. 

Znázornené na grafe (Graf 2). Taktiež na grafe (Graf 1) je vidieť, že únosnosť v ohybe pri 

klopení klesá pri posunu výstuhy. Pri celkovom poklese momentu zotrvačnosti efektívneho 

prierezu o 1,13% klesne ohybová únosnosť o 0,68% a pri klopení o 1,66%. 

 

Tab. 9  Ohybová únosnosť prierezu pri rôznej polohe výstuhy 

Umiestnenie 

výstuhy [mm] 
1 

Využitie 

[%] 
Mb,Rd [kNm] 

300 0,666 66,6 13 343,1 

350 0,671 67,1 13 139,8 

400 0,676 67,6 12 917,8 

450 0,680 68,0 12 703,8 

500 0,685 68,5 12 472,7 

550 0,690 69,0 12 236,6 

600 0,694 69,4 12 012,6 

650 0,698 69,8 11 802,6 

 

 

 

 

kde      je súčiniteľ klopenia. Hodnota je          bez uvádzania 

výpočtu a držania. 
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Graf 1  Ohybová únosnosť Mb,Rd 

 

Graf 2  Ohybová únosnosť η1 

 

Tab.10  Šmyková únosnosť prierezu pri rôznej polohe výstuhy 

Umiestnenie 

výstuhy [mm] 
3 

Využitie 

[%] 
Vb,Rd [kN] 

300 0,581 58,1 1 720,2 

350 0,569 56,9 1 756,9 

400 0,557 55,7 1 795,7 

450 0,544 54,4 1 837,0 

500 0,532 53,2 1 880,9 

550 0,519 51,9 1 927,7 

600 0,506 50,6 1 977,6 

650 0,492 49,2 2 031,0 
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Graf 3  Šmyková únosnosť Vb,Rd 

 

Graf 4  Šmyková únosnosť η3 

 

B) Šmyková únosnosť 

Na výpočet únosnosti steny v šmyku bol použitý vzťah: 

 
   

   

     
  (5.5) 

 Pri presunu výstuhy smerom dole šmyková únosnosť naopak stúpa a využitie 

nosníka klesá. Zobrazené v grafoch (Graf 3) a (Graf 4). 

 Na základe výpočtu pri rôznom umiestnení pozdĺžnej výstuhy bolo zistené, že 

najideálnejšia poloha výskytu pozdĺžnej výstuhy je v 1/2 výšky tlačenej časti prierezu. Pri 

výskytu výstuhy v tomto mieste je návrh výstuhy najekonomickejší z hľadiska šmykovej aj 

ohybovej únosnosti. 
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5.2.2 Zmena plochy výstuhy 

V druhej časti štúdie sa v danom príklade mení plocha výstuhy. Zmena plochy je 

väčšia o 12%, čo pri 7 000 mm
2
 robí 840 mm

2
. Celková efektívna plocha prierezu aj 

s výstuhou sa zmení o cca 1,7%. Pozorované hodnoty boli zapísané do tabuliek (Tab. 11) a 

(Tab. 12) a graficky znázornené na grafoch (Graf 5-8). 

A) Ohybová únosnosť 

Na výpočet prostej momentovej únosnosti bol použitý vzťah (5.3) a na výpočet 

únosnosti v ohybe pri klopení (5.4). V tabuľke (Tab. 11) a grafe (Graf 6) môžeme vidieť, 

že vplyv zmeny plochy výstuhy je na prostú momentovú únosnosť značne malý. Zato 

únosnosť v ohybe pri klopení stúpa zväčšením plochy výstuhy o 1,71%. 

Tab. 11  Ohybová únosnosť prierezu pri zmene plochy výstuhy 

Plocha výstuhy 

[mm
2
] 

1 
Využitie 

[%] 
Mb,Rd [kNm] 

7000 0,676 67,6 12 917,8 

7840 0,676 67,6 13 138,3 

8680 0,677 67,7 13 355,8 

9520 0,677 67,7 13 570,5 

10360 0,678 67,8 13 782,4 

11200 0,678 67,8 13 991,6 

12040 0,678 67,8 14 198,2 

12880 0,679 67,9 14 402,1 

 Graf 5  Ohybová únosnosť Mb,Rd 
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Graf 6  Ohybová únosnosť η1 

 

Tab. 12  Šmyková únosnosť prierezu pri zmene plochy výstuhy 

 Plocha 

výstuhy [mm
2
] 

3 
Využitie 

[%] 
Vb,Rd [kN] 

7000 0,557 55,7 1 795,7 

7840 0,557 55,7 1 795,7 

8680 0,557 55,7 1 795,7 

9520 0,557 55,7 1 795,7 

10360 0,557 55,7 1 795,7 

11200 0,557 55,7 1 795,7 

12040 0,557 55,7 1 795,7 

12880 0,557 55,7 1 795,7 

 

Graf 7  Šmyková únosnosť Vb,Rd 
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Graf 8  Šmyková únosnosť η3 

 

B) Šmyková únosnosť 

Na výpočet únosnosti steny v šmyku bol použitý vzťah (5.5). Šmyková únosnosť sa 

pri zväčšení plochy výstuhy nemení, ostáva konštantná (Graf 7) a (Graf 8). Pri výpočtu 

šmyku rozhoduje výška najväčšieho subpanelu, ktorá zmenou plochy výstuhy nie je nijako 

ovplyvnená. 

Na základe výpočtu pri zväčšení plochy pozdĺžnej výstuhy bolo zistené, že zmena 

plochy ovplyvňuje únosnosť v ohybe pri klopení. Ostatné únosnosti boli ovplyvnené veľmi 

málo alebo vôbec. 

5.2.3 Záver parametrickej štúdie 

Parametrickou štúdiou bolo dokázané, že tieto dva aspekty, zmena polohy a plochy 

výstuhy, ovplyvňujú únosnosť celkového prierezu. Kombináciou obidvoch zmien sa 

docieli najlepšie ekonomické využitie celého prierezu, bez nejakej veľkej zmeny rozmerov 

zváraného profilu.  
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ZÁVER 

Hlavnou náplňou práce bolo analyzovať normový postup výpočtu oceľových nosníkov 

s vysokými stenami. 

Prvá kapitola sa venovala základom problematiky stability a medzných stavov 

únosnosti prvkov tenkostenných oceľových konštrukcií. Bolo priblížené vzájomné 

spolupôsobenie stien, pásnic a výstuh pri pokritickej únosnosti tenkostenných oceľových 

prútov, ktoré je v konečnom dôsledku väčšie ako teoretická pružná únosnosť. 

Druhá kapitola obsahovala analýzu normového teoretického postupu výpočtu 

medzných stavov prvkov tenkostenných oceľových konštrukcií podľa noriem ČSN EN 

1993: Časť 1-1 a Časť 1-5. 

Tretia kapitola bola venovaná využitiu tenkostenných oceľových nosníkov v praxi 

spolu s názornými ukážkami konštrukcií. 

V štvrtej kapitole bol analyzovaný statický výpočet oceľového zváraného nosníka  

s priečnymi výstuhami a s jednou pozdĺžnou výstuhou. Príklad bol počítaný podľa 

nadobudnutých poznatkov, ktoré vychádzali z normy ČSN EN 1993: Časť 1-5. 

Piata kapitola bola venovaná parametrickej štúdii na zistenie ideálnej polohy a tuhosti 

pozdĺžnej výstuhy. V prvej časti sú teoretické postupy a v druhej časti sú aplikované do 

výpočtu. Nadobudnuté hodnoty boli znázornené v tabuľkách a grafoch. Podrobnejšej 

analýze sa venuje sprievodný text spolu s konečným záverom kapitoly. 
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Príloha A: Výstup z programu Excel 

 

Príklad:

L = mm F1 = kN

x1 = mm F2 = kN

x2 = mm

x3 = mm

a = mm

vz = mm

Prierezové veličiny:

Pásnice: bf1 = mm Výstuha: b1 = mm

tf1 = mm h1 = mm

bf2 = mm b2 = mm

tf2 = mm h2 = mm

hw = mm

tw = mm

Vlastnosti oceli:

Modul pružnosti: E = MPa

Modul pružnosti v šmyku: G = MPa

Medza klzu pásnice fyf = MPa

Medza klzu steny fyw = MPa

Medza klzu výstuhy fyv = MPa

Poissonovo číslo n=

Výpočet maximálnych vnútorných síl:

Maximálny ohybový moment: MEd = kNm

Maximálna posúvajúca sila: VEd = kN

70

150

210000

81000

420

2200

10

10000

1000

0,3

420

235

Posúdenie zadaného nosníka: Nosník vystužený priečnymi 

výstuhami a jednou pozdĺžnou výstuhou 

Posúdenie prostého nosníka so stenou vystuženou priečnymi výstuhami a jednou 

pozdĺžnou výstuhou so zadanými parametrami na Obr. 1.  Nosník je posúdený na 

momentovú a šmykovú únosnoť, ich interakciu a prierez pozdĺžnej výstuhy

25 14

11667

3334

400

30000

11667

11667

1000
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II 

 

 

 

Výpočet:

Zatriedenie prierezov:

Stranový pomer zvaru:  = 5*2  ̂0.5 = 7,1

Epsilon: Stena: Pásnica:

 = (235 / 420) 0̂,5 = 0,8  = (235 / 420) 0̂,5 = 0,8

Zatriedenie hornej pásnice:  = 230,43 / 25 = 9,2  => Trieda 3

Zatriedenie dolnej pásnice:  = 242,93 / 25 = 9,7  => Trieda 3

Zatriedenie steny:  = 2185,86 / 10 = 219  => Trieda 4

Zatriedenie výstuhy:

1. Približné posúdenie so zanedbaním tuhosti v ohybovom krútení.

Moment zotrvačnosti v prostom krútení pozdĺžnej výstuhy:

 = (1 / 3) * (70*(20 3̂) + 150*(14 3̂)) = 3,23E+5mm4

Polárny moment zotrvačnosti k miestu pripojenia výstuhy na stenu:

 = 8,09E+4 + 5,21E+7 = 5,22E+7mm4

Podmienka:

 = 3,23E+5 / 5,22E+7 = 0,0062 

 = 5,3 * 235 / 210000 = 0,00593 0,0062  >  0,00593

SPLNENÉ

K vylúčeniu stráty stability pozdĺžnej výstuhy skrútením musí byť splnená aspoň jedna z dvoch 

podmienok, aby sa mohhlo pokracovať vo výpočte:

Pozdĺžna výstuha pre namáhanie tlakom patrí analogicky do 

Triedy 1.



 

III 

 

 

 

2. Podmienka

Výsečová plocha na okraji pásnice, pre stred šmyku v mieste pripojenia k stene:

w = (150 + (20 / 2)) * (70 / 2) = 5600mm2

Výsečový moment zotrvačnosti:

Iw = 2 * ((1/3)*5600 2̂) * (70 / 2) * 20 = 1,46E+10 mm6

Kritické napätie v krútení:

    = (1 / 5,22E+7) * *((81000 * 3,23E+5) + +((3,142 2̂ * 210000 * 1,46E+10) / (3334 2̂))) = 

    = 554,37 MPa

 = 6 * 235 = 1410 MPa

1410 Mpa    <    554,37 MPa   ==> Nesplnené

1. Posúdenie na ohybový moment:

Prierezové veličiny:

Plocha celého prierezu: A = mm2

Plocha výstuhy: Ast = mm2

Moment zotrvačnosti prierezu: Iy = mm4

Poloha neutrálnej osy: x = mm

Priebeh napätí:

s1= MPa

s2= MPa

s3= MPa

b1 = mm

b2c = mm

b3 = mm

a) Vydúvanie panelov:

Horný panel 1:

Pomer napätí:  = 609,26 / 1009,26 = 0,6

Súčiniteľ kritického napätia:

 = 8,2 / (1,05 + 0,6) = 5

1009,3

609,3

1190,7

400

609,3

1190,7

7000

4,28E+10

1215,7

54000
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Pomerná štíhlosť:

 = (400 / 10) / (28,4 * 0,75 * 4,96 0̂,5) = 0,8

Lokálny súčiniteľ vydúvania:

 = (0,85 - 0,055 * (3 + 0,6)) / 0,85 2̂ = 0,9

Výpočet účinných šírok beff

 = 0,91 * 400 = 362 mm

 = (2 / (5 - 0,6)) * 362,17 = 165 mm

 = 362,17 - 164,76 = 197 mm

Dolný panel 2:

Pomer napätí:  = -1190,74 / 609,26 = -2

Súčiniteľ kritického napätia:

 = 5,98 * (1 - -1,95) 2̂ = 52

Pomerná štíhlosť:

 = (1800 / 10) / (28,4 * 0,75 * 52,2 0̂,5) = 1,2

Lokálny súčiniteľ vydúvania:

 = (1,17 - 0,055 * (3 + -1,95)) / 1,17 2̂ = 0,8

Výpočet účinných šírok beff

 = 0,81 * 609,26 = 494 mm

 = 0,4 * 494,02 = 198 mm

 = 0,6 * 494,02 = 296 mm

b) Celkové vydúvanie vystuženej steny

b1) Stenové správanie:

Pre fiktívny prut (na obrázku) s plnou plochou platí:

 = ((3 - 0,6) / (5-0,6)) * 400 = 

 = 218 mm

 = 0,4 * 400 = 243,7 mm

Plocha fiktívneho prutu: Asl,1 =

Moment zotrvačnosti fiktívneho prutu k ose steny:

Isl,1 = mm4

Ťažisko výstuhy k ose steny:

e = 114 mm

1,11E+8

11617,3 mm

Kritické napätie vystuženej steny s jednou výstuhou, stanovené približne pre fiktívny izolovaný 

prut uložený na pružnom podklade.
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 = 4,33 * ((1,11E+8 * 400 2̂ * 1800 2̂) / (10 3̂ * 2200)) 0̂,25 = 

 = 9794,75 mm  >   3334 mm   ==> potom,

pružné kritické napätie výstuhy:

 = ((3,14 2̂ * 210000 * 1,11E+8) / (11617,34 * 3334 2̂)) + ((210000 * 10 3̂ * 2200 * 3334 2̂) / 

/ (4 * 3,14 2̂ * (1 - 0,3 2̂ * 11617,34 * 400 2̂ * 1800 2̂)) = 

 = 1807,2 MPa

Extrapolácia do krajných vlákien steny:

 = 1807,19 * (1009,26 / 609,26) = 2993,7 MPa

Pre súčiniteľ Bac sa uvažuje tlačená časť steny, bez subpanelu podopretého pásnicou.

 = ((197,41 + 494,02) * 10 + 7000) / ((218,03 + 609,26) * 10 + 7000) = 

 =0,91 

Pomerná stenová štíhlosť:

 = ((0,91 * 420) / 2993,67) 0̂,5 = 0,36   <  0,673

Súčiniteľ vydúvania:

b2) Prútové správanie:

Pre fiktívny prut s plochou a momentom zotrvačnosti platí pre namáhanie vo vzpere:

Pružné kritické prutové napätie:

 = ((3,14 2̂ * 210000 * 1,11E+8) / (11617,34 * 3334 2̂)) = 

 = 1783,45 MPa

Extrapolácia do krajných vlákien steny:

 = 1783,45 * (1009,26 / 609,26) = 2954,35 MPa

 = ((197,41 + 197,61) * 10 + 7000) / 11617,34 = 0,94 

Pomerná prútová štíhlosť:

 = ((0,94 * 420) / 2954,35) 0̂,5 = 0,37 

 = (1,11E+8 / 11617,34) 0̂,5 = 97,8 mm

Vzdialenosť ťažísk:

 = max (114 ; 114) = 114 mm

 = 0,49 + (0,09 / (97,8 / 114)) = 0,59 

 = 0,5 * [1 + 0,59 * (0,37 - 0,2) + 0,37 2̂] = 0,62 
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Súčiniteľ vzpernosti:

 = 1 / (0,62 + (0,62 2̂ - 0,37 2̂)  ̂0,5) = 0,9 

Interakcia medzi stenový a prútovým správaním:

 = (2993,67 / 2954,35) - 1 = 0,01 SPLNENÉ

Výsledný súčiniteľ vydúvania:

 = (1 - 0,9) * 0,01 * (2 - 0,01) + 0,9 = 0,9 

Účinný prierez nosníka

Napätia:

V krajných vláknach steny:

 = (1,00E+-2 / 4,28E+10) * 1009,26 = 235,79 MPa

V mieste pripojenia výstuhy:

 = (1,00E+-2 / 4,28E+10) * 609,26 = 142,34 MPa

Výsledné red. šírky fiktívnych panelov:

Horný panel 1:

Redukovaná pomerná štíhlosť:

 = 0,85 * [235,79 / (420 / 1)] 0̂,5 = 0,63  < 0,673

Redukovaný lokálny súčiniteľ vydúvania:

Výpočet redukovaných účinných šírok beff

 = 1 * 400 = 400 mm

 = [(3 - 0,6) / (5-0,6)] * 400 = 218,03 mm

Dolný panel 2:

Redukovaná pomerná štíhlosť:

 = 1,17 * (142,34 / (420 / 1)) 0̂,5 = 0,68  > 0,673

Redukovaný lokálny súčiniteľ vydúvania:

 = (0,68 - 0,055 * (3 + -1,95)) / 0,68 2̂ = 1,34 

Výpočet redukovaných účinných šírok beff

Neredukuje sa

b2,e1,red = 243,7 mm
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Celkové vydúvanie fiktívneho prutu

 = (0,9 * 420) / (142,34 * 1) = 2,66  > 1

 Ďalšia redukcia nie je potrebná.

Výsledné hodnoty efektívneho prierezu:

Horný panel: efektívne šírky:

b1,edge,eff = 165 mm

Fiktívny prut: výstuha a spolupôsobiace panely:

b1,e2,red = 218 mm

b2,e1,red = 244 mm

Dolný panel: efektívne šírky:

b2,edge,eff = 296 mm

Prierezové veličiny:

Plocha efektívneho prierezu: Aeff = mm2

Moment zotrvačnosti ef. prierezu:Ieff = mm4

Poloha neutrálnej osy: x = mm

Prierezový modul vrchnej časti:

Weff,1 = mm
3

Prierezový modul spodnej časti:

Weff,2 = mm3

Momentová únosnosť:

 = 1,00E+-2 / ((420 / 1) * 3,52E+7) = 0,68    < 1   SPLNENÉ

 = 0,75 * 4,10E+7 * 420 / 1 = 12917,82 kNm

12917,82 kNm  >  10000 kNm ==> SPLNENÉ

1. Posúdenie na šmyk:

Účinok jednej pozdĺžnej výstuhy na kritické napätie steny

Stranový pomer steny:

 = 3334 / 2200 = 1,52 

Pre vydúvanie steny platí vzťah: Súčiniteľ kritického napätia v šmyku:

 = 4,1 + ((6,3 + 0,18 * (1,11E+8 / (10 3̂ * 2200))) / 1,52 2̂) + 2,2 * (1,11E+8 / 

 /(10 3̂ * 2200)) 0̂.333 = 

 =18,93 

4,10E+7

3,52E+7

54000

4,26E+10

1210,2
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Pomerná štíhlosť

 = (2200 / (37,4 * 10 * 0,75 * 18,93 0̂,5)) = 1,81 

Stranový pomer najväčšieho subpanelu:

 = 3334 / 1800 = 1,85 

Súčiniteľ kritického napätia v šmyku:

 = 5,34 + 4 * (1800 / 3334) 2̂ = 6,51 

Pomerná štíhlosť

 = 1800 / [37,4 * 10 * 0,75 * (6,51) 0̂,5] = 2,52 

Rozhoduje

1,81 < 2,52  ==> Rozhoduje väčšie  = 0,83 / 2,52 = 0,33 

fyw = 420 MPa   ==> 1= 1,2

Príspevok steny:

 = (0,33 * 420 * 2200 * 10) / (3 0̂,5 * 1) = 1,75E+6 N

Pokiaľ sa požaduje zohľadniť vplyv pásnic, potom platí:

 = 3334 * [0,25 + ((1,6 * 500 * 25 2̂ * 420) / (10 * 2200 2̂ * 420))] =

 = 867,94 mm

 = 500 * 25 * (2200 + 25) * 420 / 1 = 11681,25 kNm

11681,25 kNm  >  10000 kNm

Pásnica nie je plne využitá

Príspevok pásnice teda robí:

 = ((500 * 25 2̂ * 420) / (867,94 * 1)) * (1 - (1,00E+-2 / 11681,25) 2̂) = 40396,76 N

Celkovú únosnosť steny v šmyku:

 = 1755305,17 + 40396,76 =1795,7 kN

Príspevok pásnice robí: 2,25 %

Šmyková únosnosť:

 = 1000 / 1796 = 0,56 

0,56    <    1     ==> SPLNENÉ

  > 0,5     ==> Je nutné posúdiť interakciu medzi šmykom a momentom

3. Interakcia momentovej a šmykovej únosnosti:

Pre plastické charakteristiky plného prierezi platí:

 = 54000 / 2 = 27000 mm2  = 54000 / 2 = 27000 mm2
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xpl = ((27000 - 500 * 25) / 10) + 25 = 1475 mm

 = (28793750 + 12343750) * 420 /  = 1,72E+4 kNm

Únosnosť:

1=  = 1,00E+-2 / 1,72E+4 = 0,58  <     11681,25 / 1,72E+4 = 0,68 

1=  < 1  ==>  Interakcia sa neposudzuje
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Príloha B: Spresnenie výpočtu kritického napätia v krútení 

Spresnenie výpočtu bolo prevzaté z materiálov Prof. Ing. Josefa Macháčka, DrSc. 

U výpočtu kritického napätia v krútení (kapitola 4) nie je zahrnutá torzná tuhosť steny 

nosníku pri vybočení výstuhy. Tu je možno uvažovať podľa vzťahu: 

 
    

 

  
(    

       
  

 
   

 

    
)   (A.1) 

kde pre dlhé výstuhy: 

 

       √
   
  

 

   (A.2) 

sa môže uvažovať počet polovĺn pri vybočení m = 1 a vzorec sa zjednoduší na: 

 
    

 

  
(     √     )   (A.3) 

 

Pre príklad (kapitola 4) teda platí: 

   
          

     
           

    
 

         
(                 √                       )   

              

Avšak aj tak nie je splnená podmienka: 

        

                                  

 kde 
   

   
 

  
 

vzorec platí pre veľký počet polovĺn vo vzdialenosti 

b. 

 (A.4) 


