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Seznam použitého značení:  

A plocha průřezu          [m
2
] 

AI plocha ekvivalentního průřezu IPE bez náběhů      [m
2
] 

AIPE plocha průřezu IPE           [m
2
] 

AN plocha jednoho náběhu na spoji stojiny a pásnice      [m
2
] 

Av plocha odolávající smyku         [m
2
] 

Aw plocha stojiny průřezu         [m
2
] 

C1, C2, C3 součinitelé           [-] 

Ce součinitel expozice           [-] 

Cg těžiště průřezu  

Cs střed smyku průřezu  

Ct tepelný součinitel           [-] 

E modul pružnosti v tahu a v tlaku      [MPa] 

FEd návrhová hodnota působících vnějších sil      [kN] 

G modul pružnosti ve smyku       [MPa] 

Ht celková výška průřezu         [m] 

It moment tuhosti průřezu v prostém kroucení       [m
6
] 

Iv(z) intenzita turbulence           [-] 

Iy moment setrvačnosti k ose y         [m
4
] 

Iz moment setrvačnosti k ose z         [m
4
] 

Iω výsečový moment setrvačnosti        [m
4
] 

L celková délka nosníku           [m] 

LLT délka nosníku mezi jeho příčným držením        [m] 

Lmax maximální délka nosníku          [m] 

Lo celková délka otvoru ve stojině         [m] 

LT účinné rozpětí T pásů v místě otvoru         [m] 



 

9 

 

M jednotkový ohybový moment       [kNm] 

M1,c,Rd momentová únosnost horního T pásu s tlačenou částí stojiny  [kNm] 

M1,t,Rd momentová únosnost horního T pásu s taženou částí stojiny  [kNm] 

M2,c,Rd momentová únosnost dolního T pásu s tlačenou částí stojiny  [kNm] 

M2,t,Rd momentová únosnost dolního T pásu s taženou částí stojiny  [kNm] 

Mb,Rd návrhová únosnost v ohybu při klopení     [kNm] 

Mc,Rd momentová únosnost v ohybu      [kNm] 

Mcr pružný kritický moment při klopení      [kNm] 

MEd návrhový ohybový moment       [kNm] 

Mel,Rd pružná momentová únosnost kritického průřezu sloupku stojiny  [kNm] 

MN,Rd momentová únosnost T pásu s uvážením působící osové síly  [kNm] 

MNV,Rd momentová únosnost T pásu s uvážením současně působící osové a  

smykové síly         [kNm] 

Mpl,Rd plastická momentová únosnost      [kNm] 

MV,Ed návrhový ohybový moment v T pásu od působící  posouvající síly  [kNm] 

MV,Rd momentová únosnost T pásu s uvážením vlivu smyku   [kNm] 

Mwp,Ed návrhový ohybový moment působící v kritickém průřezu sloupku stojiny [kNm] 

MΦ,Ed návrhový ohybový moment v řezu b-b     [kNm] 

MΦ,Rd redukovaná momentová únosnost v řezu b-b s ohledem na smyk  [kNm] 

NEd návrhová osová síla         [kN] 

NF,Ed návrhová osová síla vznikající působením vnějších sil    [kN] 

NM,Ed návrhová osová síla v T pásu od působení ohybového momentu   [kN] 

Npl,Rd návrhová plastická únosnost neoslabeného průřezu v tahu   [kNm] 

NRd návrhová únosnost při působení osové síly      [kN] 

NΦ,Ed návrhová síla kolmá k řezu b-b       [kN] 

NΦ,Rd únosnost řezu b-b na normálovou sílu, redukovaná s ohledem na smyk  [kN] 



 

10 

 

VEd návrhová posouvající síla        [kN] 

Vpl,Rd návrhová plastická únosnost ve smyku      [kN] 

VT,Ed návrhová smyková síla T pásu       [kN] 

VT,Rd smyková únosnost T pásu        [kN] 

VV,Ed návrhová Vierendeelova smyková síla od působící posouvající síly  [kN] 

Vwp,Ed návrhová smyková síla působící ve sloupku stojiny     [kN] 

VΦ,Ed návrhová smyková síla rovnoběžná s řezem b-b     [kN] 

Wel,y elastický průřezový modul vztažený k ose y       [m
3
] 

Wpl,y plastický průřezový modul vztažený k ose y       [m
3
] 

Wy průřezový modul vztažený k ose y         [m
3
] 

a celková výška sinusoidálního otvoru ve stojině       [m] 

ao největší šířka otvoru ve stojině         [m] 

ap přídavná délka oblasti ovlivněné otvorem ve stojině      [m] 

az délka oblasti ovlivněné otvorem ve stojině        [m] 

b délka sinusoidální části otvoru ve stojině        [m] 

bf šířka pásnice nosníku           [m] 

bo nejmenší šířka otvoru ve stojině         [m] 

bw výška stojiny nosníku           [m] 

bx osová vzdálenost střešních nosníků         [m] 

c strana čtverce, který nahrazuje náběh        [m] 

cdir součinitel směru větru          [-] 

co(z) součinitel ortografie           [-] 

cp součinitel tlaku            [-] 

cpe součinitel vnějšího tlaku větru         [-] 

cpi součinitel vnitřního tlaku větru         [-] 

cr(z) součinitel drsnosti terénu          [-] 
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cseason součinitel ročního období          [-] 

d délka rovné části stojiny         [m] 

d1 výška zbývající části stojiny horního T pásu       [m] 

d2 výška zbývající části stojiny dolního T pásu       [m] 

dw výška stojiny nosníku          [m] 

e vzdálenost od okraje          [m] 

eH vzdálenost horních krajních vláken od osy y       [m] 

f součinitel kritického zatížení (dle programu Scia Engineer)     [-] 

fy hodnota meze kluzu oceli        [MPa] 

g(min) (minimální) stálé zatížení nosníku      [kN/m] 

gk charakteristická hodnota stálého zatížení     [kN/m] 

h výška původního nosníku         [m] 

hc vzdálenost mezi těžištními osami T pásů otevřeného průřezu    [m] 

ho výška otvoru ve stojině         [m] 

hs vzdálenost mezi středy smyku pásnic       [m] 

hw výška T pásu           [m] 

kI součinitel turbulence           [-] 

kr součinitel terénu           [-] 

kw součinitel vzpěrné délky popisující okrajové podmínky uložení v kroucení  [-] 

ls délka zahnuté části (sinusoidy) otvoru       [m] 

n počet otvorů v prolamovaném nosníku       [ks] 

qEd návrhová hodnota působícího zatížení     [kN/m
2
] 

qEk charakteristická hodnota působícího zatížení    [kN/m
2
] 

qk charakteristická hodnota užitného zatížení     [kN/m] 

qp,z maximální charakteristický tlak větru     [kN/m
2
] 

qRd  návrhová hodnota únosnosti       [kN/m
2
] 
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qRk charakteristická hodnota únosnosti      [kN/m
2
] 

qs charakteristická hodnota zatížení sněhem     [kN/m] 

r poloměr zaoblení náběhu mezi stojinou a pásnicí       [m] 

ro poloměr otvoru ve stojině          [m] 

s zatížení sněhem pro trvalou a dočasnou návrhovou situaci   [kN/m
2
] 

sk charakteristiská hodnota zatížení sněhem na Zemi    [kN/m
2
] 

tf tloušťka pásnice           [m] 

tw tloušťka stojiny           [m] 

vb základní rychlost větru         [m/s] 

vb,0 výchozí základní rychlost větru        [m/s] 

vm(z) charakteristická střední rychlost větru       [m/s] 

w(min) (minimální) šířka sloupku stojiny         [m] 

we vnější tlak větru        [kN/m
2
] 

wend šířka posledního sloupku stojiny         [m] 

wi vnitřní tlak větru        [kN/m
2
] 

wk charakteristická hodnota tlaku větru      [kN/m
2
] 

wx rovnoměrné spojité zatížení působící v ose x    [kN/m] 

wx,cr kritické rovnoměrné spojité zatížení působící v ose x   [kN/m] 

wz rovnoměrné spojité zatížení působící v ose z    [kN/m] 

x x-ová souřadnice bodu ležícího na sinusoidální části otvoru     [m] 

y y-ová souřadnice bodu ležícího na sinusoidální části otvoru     [m] 

z výška nad zemí            [m] 

z0 parametr drsnosti terénu          [-] 

za souřadnice působiště zatížení vzhledem k těžišti průřezu      [m] 

ze referenční výška pro zatížení vnějšího povrchu větrem, vnější tlak     [m] 

zg souřadnice působiště zatížení vzhledem ke středu smyku      [m] 
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zi referenční výška pro zatížení vnějšího povrchu větrem, vnitřní tlak    [m] 

zmin minimální výška           [m] 

zs souřadnice středu smyku vzhledem k těžišti průřezu      [m] 

zv souřadnice vynucené osy klopení vzhledem je středu smyku     [m] 

α součinitel            [-] 

β součinitel            [-] 

β1 součinitel popisující průběh ohybových momentů na nosníku     [-] 

β2 součinitel popisující průběh ohybových momentů na nosníku     [-] 

γG dílčí součinitel stálého zatížení          [-] 

γM,0 dílčí součinitel únosnosti průřezu kterékoliv třídy        [-] 

γM,1 dílčí součinitel únosnosti průřezu při posuzování stability prutu     [-] 

γQ1 dílčí součinitel dominantního proměnného zatížení        [-] 

γQ2 dílčí součinitel ostatních proměnných zatížení       [-] 

ε součinitel závisející na fy          [-] 

λLT poměrná štíhlost při klopení          [-] 

μ součinitel vnitřního tlaku          [-] 

μi tvarový součinitel zatížení sněhem závisející na tvaru střechy     [-] 

ν Poasonův součinitel           [-] 

ρ redukční součinitel meze kluzu         [-] 

Φ kritický úhel            [°] 

ΦLT hodnota pro výpočet součinitele klopení        [-] 

χLT součinitel klopení           [-] 

ψ0 součinitel kombinace pro charakteristickou hodnotu proměnného zatížení    [-] 
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1. Úvod 

 

1.1 Seznámení s prolamovanými nosníky – obecně: 

Prolamovaný nosník je konstrukční prvek zhotovený ze zatepla válcovaných tyčí tvaru I. 

Vyrábí se rozříznutím stojiny nosníku klikatým řezem, přemístěním a opětovným svařením ve 

vrcholech řezu. Tím vznikne vyšší a při stejné hmotnosti mnohem únosnější nosník. 

Hřebenovité části nosníku lze snadno ohýbat, při vhodné volbě rozteče hřebenů lze vyrobit 

i obloukový prolamovaný nosník [3]. 

 

Obrázek 1.1 Prolamovaný nosník:  a) přímý; b) obloukový [3]. 

Otvory ve stojinách nabízejí přesný prostor pro umístění technologických rozvodů. Díky 

otvorům tyto konstrukce propouštějí daleko více světla, jsou lehčí a někdy působí i jako 

estetický prvek architekta.  

 

Ocelové konstrukce s prolamovanými nosníky mohou být jakékoli konstrukce, které se 

v dnešní době využívají. Používají se jak pro výstavbu stropních konstrukcí, tak i pro 

výstavbu střešních konstrukcí, pro jednopodlažní i vícepodlažní budovy. Uplatnění nacházejí 

hlavně u objektů, jakými jsou například haly, arény či budovy občanské vybavenosti 

(kancelářské budovy a budovy, ve kterých je třeba překonat velká rozpětí). Tyto nosníky také 

umožní snížit počet sloupů a zvýšit tuhost a únosnost bez potřeby navýšení hmotnosti prvků.  

Díky těmto aspektům se prolamované konstrukce stávají více a více populárnější a 

využívanější.  
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1.2 Druhy prolamovaných nosníků: 

Prolamované nosníky se rozdělují na dva základní druhy: 

- se symetrickými otvory; 

- s asymetrickými otvory – umožňují optimální využití materiálu. 

 Další rozdělení je dle tvaru otvorů ve stojinách: 

- šestihranné otvory; 

- kruhové otvory; 

- osmihranné otvory; 

- asymetrické šestihranné otvory; 

- sinusoidální otvory; 

- obdélníkové otvory. 
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1.2.1 Symetrické prolamované nosníky se šestihrannými otvory (Castellated beams with 

hexagonal openings): 

Tento základní typ prolamovaných nosníků se vesměs používá na ohybově namáhané prvky 

ocelových konstrukcí, jakými jsou například stropnice, průvlaky, krokve, paždíky či podobné 

konstrukce [4].  

 

 

Obrázek 1.2 Schéma prolamovaného nosníku se šestihrannými otvory [4]. 

Značení: h celková výška prolamovaného nosníku; 

b celková šířka prolamovaného nosníku; 

tw tloušťka stojiny; 

tf tloušťka pásnice; 

dh šířka otvoru ve stojině (vodorovný rozměr); 

dv výška otvoru ve stojině (svislý rozměr) [4]. 

 

Výroba:  

Prolamované nosníky se vyrábí z tyčí válcovaných za tepla tvaru H a I. Nejprve se provede 

klikatý řez pomocí plamenného řezání za vzniku dvou T pásů, které se následně otočí o 180° 

kolem svislé osy, usadí vrcholy řezu k sobě a svaří pomocí plamenných konektorů o průměru 

13 až 22 mm. 



 

17 

 

Jak je zřejmé z následujícího obrázku, u těchto typů nosníku je zužitkován veškerý materiál 

původního nosníku (minimální odpad). Nutno odstranit pouze přečnívající a nežádoucí konce, 

které ovšem při vhodném rozvržení otvorů na požadovanou délku budou opět minimální.  

 

 

  Obrázek 1.3  Nákres řezu prolamovaného nosníku se šestihrannými otvory [1]. 

 

Obrázek 1.4 Skutečný nosník ve výrobně [5]. 
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Ukázka použití tohoto druhu nosníků:  

 

Obrázek 1.5 Ukázka vedení instalací [1]. 

 

Obrázek 1.6 Ukázka skutečného nosníku stavby. 
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1.2.2 Symetrické prolamované nosníky s kruhovými otvory (ABC, Castellated beams 

with circular openings): 

Tento typ prolamovaných nosníků je určen pro použití na viditelných místech konstrukcí, kde 

je zapotřebí skloubit nosnou a estetickou funkci konstrukce [4]. 

Jde zejména o prvky, kterými jsou například stropnice či vaznice zatížené rovnoměrným 

zatížením. Jsou charakterizovány menší únosností ve smyku a tudíž jsou méně vhodné pro 

průvlaky.  

 

Obrázek 1.7 Schéma prolamovaného nosníky s kruhovými otvory [4]. 

Značení: h celková výška prolamovaného nosníku; 

b celková šířka prolamovaného nosníku; 

tw tloušťka stojiny; 

tf tloušťka pásnice; 

d průměr otvoru ve stojině [4]. 

Výroba:  

Prolamované nosníky se vyrábí z tyčí válcovaných za tepla tvaru H a I. Nejprve se provede 

dvojitý klikatý řez pomocí dvou plamenných řezáků za vzniku dvou T pásů, které se následně 

otočí o 180° kolem svislé osy, usadí vrcholy řezu k sobě a svaří pomocí plamenných 

konektorů o průměru 13 až 22 mm. U toho typu nosníků vzniká největší odpad při výrobě, 

jedná se hlavně o odřezky stojiny (viz Obrázek 1.8) a konců celých nosníků.   
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Obrázek 1.8  Postup výroby prolamovaných nosníků s kruhovými otvory [5]. 

 

Obrázek 1.9 Svařování nosníku ve svislé poloze a pohled na zhotovené svary [5]. 

 

Obrázek 1.10 Nástřik finálního prolamovaného nosníku [5]. 
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Obrázek 1.101 Ukázka koncových úprav prolamovaných nosníků [5]. 

Obrázek 1.12 Propojení nosníku s na betonovanou konstrukcí [5]. 

 

Podélné tvary nosníků:  

 

Obrázek 1.13 Prolamovaný nosník s kruhovými otvory [5]: 

a) zužující se konzola; 

b) zužující se prostý nosník; 

c) střechovitý prostý nosník s vodorovným spodním pásem; 

d) obloukový prostý nosník. 
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Obrázek 1.14 Pohled a řez asymetrickým nosníkem s kruhovými otvory [2]. 

Ukázky využití nosníků: 

1. Využití rovných přímých prolamovaných nosníků:  

 

Obrázek 1.15 [5] 

 

Obrázek 1.16 [5] 
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2. Využití zakřivených prolamovaných nosníků:  

 

Obrázek 1.17 [5] 

 

  Obrázek 1.18 [5] 

3. Využití zužujících se prolamovaných nosníků:  

 

 

Obrázek 1.19 [5] 
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1.2.3 Asymetrické prolamované nosníky se šestihrannými otvory (Asymmetric 

castellated beams with hexagonal openings): 

„Asymetrické prolamované nosníky se šestihrannými otvory nacházejí uplatnění u všech 

konstrukcí, kde se namáhání obou pásnic liší, jako je tomu například u spřažených konstrukcí 

či ocelových konstrukcí s nosníky, které nejsou zabezpečeny proti klopení. Asymetrické 

prolamované nosníky umožňují optimální využití materiálu v těchto komplikovaných 

případech.“ [4] 

 

Obrázek 1.20 Schéma asymetrického prolamovaného nosníky se šestihrannými otvory [4]. 

Značení: h celková výška prolamovaného nosníku; 

b1,b2 šířka dolní a horní části prolamovaného nosníku; 

tw1, tw2 tloušťka dolní a horní části stojiny; 

tf1,tf2 tloušťka dolní a horní části pásnice; 

dh šířka otvoru ve stojině (vodorovný rozměr); 

dv výška otvoru ve stojině (svislý rozměr) [4]. 

Výroba:  

Prolamované nosníky se vyrábí ze dvou tyčí válcovaných za tepla tvaru H nebo I. Nejprve se 

provede klikatý řez obou nosníků pomocí plamenného řezání za vzniku čtyř T pásů. 

Z jednoho válcovaného nosníku vzniknou vždy dva T pásy, kdy jeden z nich je spodní částí a 

druhý vrchní částí dvou vznikajících prolamovaných nosníků. Nejprve se osadí spodní (větší) 

části, na které se následně uloží vrchní části vrcholy řezu k sobě a svaří pomocí plamenných 

konektorů o průměru 13 až 22 mm.  
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Obrázek 1.21 Výrobní schéma asymetrického prolamovaného nosníku se šestihrannými otvory.  

 

1.2.4 Symetrické prolamované nosníky s osmihrannými otvory (Castellated beams with 

octagonal openings): 

Využívají se tam, kde je třeba vyšší výška stojiny či vyšší otvor pro vedení technického 

zařízení budov.  

 

Obrázek 1.22 Schéma prolamovaného nosníku s osmihrannými otvory [6]. 

Značení: Ht celková výška prolamovaného nosníku; 

h´ výška otvoru ve stojině prolamovaného nosníku; 

a výška svislé hrany otvoru stojiny; 

w šířka sloupku stojiny prolamovaného nosníku. 

 

 

Výroba:  

Tyto nosníky se vyrábí stejným způsobem jako prolamované nosníky se šestihrannými otvory 

(viz výše). Rozdíl je ve vložení čtvercových či obdélníkových válcovaných plechů mezi 
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vrcholy řezu. Tento plech je o stejné tloušťce jako stojina nosníku a je k vrcholům stojiny 

přivařen tupými svary vytvořenými pomocí plamenných konektorů o průměru 13 až 22 mm.  

 

Obrázek 1.23 Výrobní schéma prolamovaného nosníku s osmihrannými otvory.  

 

Obrázek 1.24 Prolamovaný nosník s osmihrannými otvory přímo ve výrobně [7]. 

 

Obrázek 1.25 Ukázka využití prolamovaných nosníků s osmihrannými otvory.  

Obdobným způsobem lze zvýšit výšku stojiny u jakýchkoli prolamovaných nosníků. Tento 

postup se užívá hlavně pro prolamované nosníky s kruhovými otvory.  
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1.2.5 Symetrické prolamované nosníky se sinusoidálními otvory Angelina (Castellated 

beams with sinusoidal openings „ANGELINA“): 

Výrobce ArcelorMittal tento nosník kvalifikuje jako úspěšnou kombinaci pevnosti, lehkosti a 

vzhledu. Tento elegantní nosník Angelina nabízí nový architektonický rozměr v rámci 

přístupu k okolnímu prostředí.  

 

Obrázek 1.26 Schéma prolamovaného nosníku se sinusoidálními otvory [6]. 

Značení: Ht celková výška prolamovaného nosníku; 

a výška otvoru ve stojině prolamovaného nosníku; 

w šířka sloupku stojiny prolamovaného nosníku; 

b délka zahnuté části otvoru. 

Více informací viz Kapitola 3. 

 

1.2.6 Symetrické netradiční prolamované nosníky s obdélníkovými otvory (Castellated 

beams with rectangular openings ): 

Tyto netradiční prolamované nosníky s obdélníkovými otvory se využívají při zastřešení 

jednopodlažních halových objektů. Největší výhodou je jejich flexibilita velikostí otvorů a 

plných čístí stojiny. Vkládané čtvercové či obdélníkové válcované plechy mohou mít různou 

velikost i umístění. Stejně tak spodní a horní T pás může být vyroben z odlišné válcované 

tyče, čímž lze dosáhnout nejvyšší únosnosti prolamovaného nosníku. Největší nevýhodou 

jsou pravoúhlé zlomy na obvodu otvoru. Zde vznikají největší koncentrace napětí v nosníku.  
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Obrázek 1.27 Schéma netradičního prolamovaného nosníku s obdélníkovými otvory.  

 

Značení: Ht celková výška prolamovaného nosníku; 

b šířka prolamovaného nosníku; 

tw1, tw2 tloušťka stojiny horního a dolního T pásu; 

t tloušťka vloženého čtyřhranného plechu; 

tf1, tf2  tloušťka horní a spodní pásnice; 

lo délka otvoru prolamovaného nosníku; 

a výška otvoru a vkládaného čtyřhranného plechu. 

 

Výroba:  

Prolamované nosníky se vyrábí z tyčí válcovaných za tepla tvaru H a I. Nejprve se provede 

rovný řez plamennými řezáky za vzniku dvou T pásů, mezi které se následně vloží čtvercové 

nebo obdélníkové válcované plechy o stejné tloušťce, jako je stojina rozříznutého nosníku. 

K vrcholům stojiny je vložený prvek přivařen tupými svary vytvořenými pomocí plamenných 

konektorů o průměru 13 až 22 mm.  
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Obrázek 1.28 Rámová konstrukce jednolodní haly zhotovená pomocí prolamovaných nosníků 

s obdélníkovými otvory [8]. 

 

Obrázek 1.29 Rámová konstrukce zhotovená z prolamovaných nosníků s obdélníkovými otvory [8]. 
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2. Postup návrhu a posouzení prolamovaných nosníků 

 

Jelikož se u prolamovaných nosníků velmi liší velikost a tvar otvorů ve stojině, je obtížné 

stanovit univerzální postup jejich návrhu a posouzení, ve kterém by byly obsaženy veškeré 

rozdíly mezi otvory. Norma [14] zahrnuje posouzení prolamovaných nosníků 

s mnohoúhelníkovými nebo kruhovými otvory ve stojinách. Vedle této normy existují další 

dokumenty, které se věnují problematice návrhu nosníků s otvory ve stojinách, ať už 

s ojedinělými nebo pravidelně se opakujícími. Jedním z příkladů může být dokument ''NCCI: 

Pravidla pro návrh nosníků s otvory ve stojinách'', vytvořený sdružením Access Steel. Další 

možností jednoduchého návrhu prolamovaných nosníků jsou výpočetní softwary, které 

umožňují návrh a posudek dle navrhovaných rozměrů a skutečně působícího zatížení na 

konstrukci. Pro každý typ prolamovaných nosníků je výrobní společností většinou vyvinut 

pomocný program, který obsahuje speciálně upravené vzorce dle provedených laboratorních 

zkoušek na daném typu nosníku. Tyto softwary jsou běžně dostupné s výrobní nabídkou 

společnosti.  

 

Užívané termíny dané problematiky: 

- oslabený průřez (perforated cross-section) je průřez prutu uprostřed šířky otvoru ve stojině; 

- výztuha (stiffener) je prvek, který vyztužuje stojinu proti vznikajícímu místnímu nebo 

smykovému boulení; 

- T pás (tee) je zbývající část stojiny nad nebo pod otvorem spojená s příslušnou horní nebo 

dolní pásnicí, zahrnuje případné zesílení nebo výztuhy; 

- neoslabený průřez (unperforated cross-section) je průřez nosníku mimo otvor ve stojině;  

- otvor ve stojině (web opening) je otvor vytvořený ve stojině nosníku, který má významný 

rozměr ve srovnání s výškou stojiny; 

- sloupek stojiny (web post) je zbývající část stojiny mezi sousedními otvory ve stojině 

nosníku, která spojuje horní a dolní T pásy a obsahuje případně příčné nebo kruhové zesílení 

nebo výztuhy.  
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2.1 Přístupy ke zjednodušení nosníků: 

Prolamované nosníky se analyzují jako ekvivalentní Vierendeelův nosník dle Obrázku 2.1 a. 

Stanovují se momenty ve sloupcích stojin a v horním a dolním T pásu z posouvající síly 

v nosníku a osové síly v horním a dolním T pásu z ohybového momentu nosníku.  

Analýza může být zjednodušena vložením kloubů doprostřed délky každého otvoru a 

doprostřed výšky každého sloupku stojiny, viz. Obrázek 2.1 b [14].  

 

Obrázek 2.1 – Analýza Vierendelova nosníku [14]. 
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2.2 Možné poruchy prolamovaných nosníků:  

U prolamovaných nosníků mají být posouzeny následující způsoby porušení: 

- porušení oslabeného průřezu smykem (Obrázek 2.3 a); 

- porušení oslabeného průřezu ohybem (Obrázek 2.3 b); 

- Vierendeelův mechanismus porušení kolem otvorů ve stojině (Obrázek 2.3 c); 

- tahové porušení nebo vyboulení, vyplývající z momentů ve sloupku stojiny 

(Obrázek 2.2 a); 

- smykové porušení sloupku stojiny nebo svaru sloupku stojiny (Obrázek 2.2 b), 

[14]. 

 

Obrázek 2.2 – Způsoby porušení prolamovaných nosníků [14]. 
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Obrázek 2.3 – Způsoby porušení nosníků s otvory ve stojině a prolamovaných nosníků [14]. 
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2.3 Výpočet prolamovaných nosníků dle ČSN P ENV 1993-1-1 změna A2 – Příloha N:  

Norma postihuje případy, kdy otvory ve stojinách prolamovaných nosníků jsou rozmístěny 

v pravidelných vzdálenostech a jsou umístěny centricky vůči střednici stojiny nosníku. Otvory 

mají mnohoúhelníkový nebo kruhový tvar, nebo mají kruhové konce a dvě rovné strany. 

Příloha se nezabývá prolamovanými nosníky s mezilehlými příčnými výztuhami na stojinách, 

nezahrnuje průřezy s nestejnými pásnicemi a otvory ve stojinách spřažených ocelobetonových 

nosníků.  

Všeobecně o prolamovaných nosnících:  

V prolamovaných nosnících mají být otvory ve stojině rozmístěny pravidelně po délce 

nosníku a umístěny souměrně po jeho výšce. Geometrie prolamovaných nosníků 

s mnohoúhelníkovými nebo kruhovými otvory ve stojinách má odpovídat Obrázku 2.5.  

 

Rozměry otvorů ve stojinách prolamovaných nosníků mají splňovat následující podmínky:  

          pro mnohoúhelníkový otvor;   

          pro kruhový otvor;  

         ;   

     ;  

     ; 

     ; 

                ; 

dle Obrázku 2.4.  

 

 

Obrázek 2.4 – Rozměry otvorů ve stojině prolamovaných nosníků [14]. 
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Otvory ve stojině mohou být vynechány, vyplněny nebo částečně vyplněny vloženým 

přivařeným plechem nejméně stejné tloušťky jako stojina, jestliže je to třeba nad podpěrami 

nebo v jiných řezech, kde působí osamělá břemena. Otvory ve stojině mají být rovněž 

vyplněny nebo vynechány v místech s příčnými výztuhami, aby otvor neoslaboval průřez 

v místě příčné výztuhy.  

 

2.3.1 Únosnost prolamovaných nosníků:  

U prolamovaných nosníků mají být posouzeny následující způsoby porušení:  

a. porušení horního a dolního T pásu u otvoru v důsledku kombinací:  

- posouvající síly na nosníku VEd; 

- Vierendeelových momentů MV,Ed, vyplývajících z posouvajících sil na nosníku VEd; 

- osové síly NM,Ed, vyplývající z ohybového momentu na nosníku MEd; 

b. porušení sloupku stojiny v důsledku kombinací:  

- Vierendeelových momentů MV,Ed, vyplývajících z posouvajících sil na nosníku VEd; 

- Vierendeelova smyku VV,Ed, vyplývajícího z posouvajících sil na nosníku VEd; 

- osových sil NF,Ed, vyplývajících z vnějších sil FEd; 

c. porušení nosníku v důsledku klopení; 

d. místní porušení v důsledku působení příčných sil.  

 

a. Únosnost prolamovaných nosníků v místech otvorů ve stojině:  

Únosnost prolamovaného nosníku má být posouzena na účinky současně působícího 

ohybového momentu MEd a posouvající síly VEd v nosníku uprostřed délky každého otvoru ve 

stojině.  

Osové síly NM,Ed v T pásech, vyplývající z momentu MEd, lze stanovit ze vztahu:  

      
   
  

                                                                                                                                       /2.1/ 

kde hc  je vzdálenost mezi těžištními osami T pásů uprostřed délky otvoru ve stojině.  
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Pro mnohoúhelníkové otvory:  

Pro každý mnohoúhelníkový otvor ve stojině má celkový Vierendeelův moment ∑ MV,Ed 

splňovat podmínku:  

∑      ∑                                                                                                                                    /2.2/  

přičemž ∑                                                                                                                             /2.3/ 

kde ∑ MV,Rd  je celková momentová únosnost v místě otvoru při působení Vierendeelových 

momentů. Účinné rozpětí LT T pásů v místě otvoru se má uvažovat rovné nejmenší šířce bo 

otvoru podle Obrázku 2.4.  

Celková momentová únosnost v místě otvoru při působení Vierendeelových momentů 

∑ MV,Rd se má stanovit z následujícího vztahu:  

∑                                                                                                              /2.4/  

kde          je momentová únosnost horního T pásu s tlačenou částí stojiny; 

       je momentová únosnost horního T pásu s taženou částí stojiny; 

       je momentová únosnost dolního T pásu s tlačenou částí stojiny; 

       je momentová únosnost dolního T pásu s taženou částí stojiny. 

Hodnoty čtyř momentových únosností pro T pásy mají být stanoveny s uvážením:  

- současně působící osové síly NM,Ed vyplývající z momentu na nosníku MEd; 

- současně působící smykové síly VT,Ed vyplývající z posouvající síly na nosníku VEd. 

Smyková únosnost VT,Rd T pásu se má brát dle vzorce:  

             
    

√     
                                                                                                                     /2.5/ 

Redukce momentové únosnosti T pásu vzhledem k současně působícímu smyku není nutná, 

pokud návrhová smyková síla VT,Ed nepřekročí 0,5 VT,Rd. V tomto případě se momentová 

únosnost T pásu MN,Rd, s uvážení současně působící osové síly, musí redukovat: 

            [  (
   
      

)

 

]                                                                                  /2.6/ 
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pro ostatní průřezy je výpočet momentové únosnosti T pásu MN,Rd, s uvážením současně 

působící osové síly, uveden v plné znění výše jmenované normy. 

Jestliže VT,Ed je větší než 0,5 VT,Rd, lze momentovou únosnost T pásu MNV,Rd, s uvážením 

současně působící kombinace smykové síly a osové síly, stanovit pomocí redukované meze 

kluzu:  

 (   )                                                                                                                                                  /2. /  

přičemž: 

  (
    
      

  )

 

                                                                                                                                /2.8/ 

Alternativně může být momentová únosnost T pásu MNV,Rd, s uvážením současně působící 

kombinace smykové a osové síly, zjednodušeně stanovena pomocí následujících přibližných 

vztahů:  

- pro T pás bez přídavného zesílení:  

            [  (
   
   

)
 

]                                                                                                          /2.9/ 

- pro T pás s přídavným zesílením:  

            [  
   
   

]                                                                                                              /2.10/ 

kde MV,Rd je momentová únosnost T pásu s uvážením vlivu smyku:  

      [      
   

 

   
]
  

   
                                                                                      /2.11/ 

 

Pro kruhové otvory:  

Celková únosnost prolamovaných nosníků s kruhovými otvory ve stojině má být posouzena 

uprostřed délky otvoru, viz řez a-a na Obrázku 2. . Podélné zesílení lze zahrnout do průřezu 

T pásů za předpokladu, že je plně zakotveno za konci otvoru. Při tomto posouzení se ale nemá 

zahrnout kruhové zesílení po obvodu otvoru. Únosnosti horního a dolního T pásu mají být 

stanoveny stejně jako pro mnohoúhelníkové otvory (viz výše). Navíc mají být posouzeny 

účinky Vierendeelových momentů v kritickém průřezu každého otvoru stojiny, viz řez b-b na 

Obrázku 2. . Kritický úhel Φ odpovídající kritickému řezu b-b má být stanoven iterací.  
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Obrázek 2.7 – Vnitřní síly v kritickém řezu prolamovaného nosníku s kruhovými otvory [14]. 

Vhodně se s iterací může začít od 25˚ s přírůstkem 5˚ oběma směry a interpolací vynesených 

výsledků se najde nejhorší možný případ. Alternativně má být únosnost zkontrolována pro 

přírůstky nepřesahující 1˚. V kritickém úhlu Φ pro účinky Vierendeelových momentů mají 

normálové síly a momenty v řezu b-b splnit následující podmínku:  

     

     
 
     

     
                                                                                                                               /2.12/ 

kde M𝞍,Rd je momentová únosnost v řezu b-b, redukovaná s ohledem na smyk; 

M𝞍,Ed je vnitřní moment v řezu b-b; 

N𝞍,Rd je únosnost řezu b-b na normálovou sílu, redukovaná s ohledem na smyk; 

N𝞍,Ed je síla, kolmá k řezu b-b; 

V𝞍,Ed je smyková síla, rovnoběžná s řezem b-b. 

Vnitřní síly vznikající v řezu b-b mají být v rovnováze s vnitřními silami uprostřed délky 

otvoru v řezu a-a.  

Momentová únosnost M𝞍,Rd má být stanovena s ohledem na klasifikaci průřezu. Hodnoty 

únosností M𝞍,Rd a N𝞍,Rd mají být stanoveny s přihlédnutím k účinkům smykové síly V𝞍,Ed. 

b. Únosnost sloupků stojin prolamovaných nosníků (boulení):  

Sloupky stojiny prolamovaného nosníku mají být posouzeny na podélnou smykovou sílu 

působící v nosníku z hlediska:  

- únosnosti sloupků stojiny při zplastizování nebo boulení od ohybových momentů 

vznikajících ve sloupcích stojiny; 

- smykové únosnosti sloupku stojiny; 

- únosnosti svarů v koncovém sloupku.  
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Za předpokladu, že výška otvoru ve stojině ho není větší než 60 εtw, může být únosnost 

nevyztuženého sloupku stojiny v boulení posouzena ověřením ohybového momentu Mwp,Ed 

v kritickém průřezu sloupku stojiny, který splňuje podmínku:  

       (       
    )                                 ,    /2.13/ 

kde C1 = 5,097 + 0,1464 β -0,00174 β
2
;       /2.14/ 

C2 = 1,441 + 0,0625 β -0,000683 β
2
;       /2.15/ 

C3 = 3,645 + 0,0853 β -0,00108 β
2
;       /2.16/ 

α = p / ho;           /2.17/ 

β = ho / tw ;          /2.18/ 

Mel,Rd je pružná momentová únosnost kritického průřezu sloupku stojiny.  

Pro prolamované nosníky s mnohoúhelníkovými otvory se má kritický průřez sloupku stojiny 

uvažovat ve vrcholu otvorů. U prolamovaných nosníků s kruhovými otvory se má kritický 

průřez sloupku stojiny uvažovat 0,1 ro pod vrcholem otvorů. Jestliže je mezi otvory zhotovena 

příčná výztuha od pásnice k pásnici nebo kruhová výztuha u kruhového otvoru, může být 

zahrnuta do kritického průřezu sloupku stojiny.  

Smyková síla Vwp,Ed působící ve sloupku stojiny má splňovat následující podmínku:  

       
     

√    
                                                                                                                                 /2.19/ 

kde w je minimální šířka sloupku stojiny, viz Obrázek 2.4. 

 

 

c. Momentová únosnost při ztrátě příčné a torzní stability prolamovaných nosníků:  

Únosnost v klopení prolamovaných nosníků se má konzervativně posoudit s využitím 

průřezových charakteristik vypočtených ve středu délky otvorů.  

Pozn.: Veškeré výše uvedené skutečnosti, vzorce a obrázky jsou převzaty z literatury [14]. 

Dle platné normy [13] se návrhový moment únosnosti v klopení příčně nepodepřeného 

nosníku stanoví dle výrazu:  

           
  

   
                                                                                                                           /2.20/ 
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kde   Wy je příslušný průřezový modul, který se určí následovně:  

Wy = Wpl,y pro průřezy třídy 1 nebo 2; 

Wy = Wel,y pro průřezy třídy 3; 

Wy = Weff,y pro průřezy třídy 4; 

χLT je součinitel klopení. 

Třídu průřezu lze určit běžně užívaným způsobem, pro stojinu nosníku bez otvoru [2].  

Pro obecný případ se mohou hodnoty součinitele klopení     ohýbaných prutů stanovit pro 

příslušnou poměrnou štíhlost  ̅   z výrazu:  

    
 

    √   
   ̅  

 

                                                                                              /2.21/ 

kde         [     ( ̅      )   ̅  
 
]                                                                         /2.22/ 

αLT je součinitel imperfekce klopení, řídí se dle zvolené křivky klopení. 

Hodnota poměrné štíhlosti při klopení se stanoví ze vzorce:  

 ̅   √
    

   
                                                                                                                                       /2.23/ 

Pružný kritický moment při klopení Mcr se určí pro průřez ve středu otvoru s uvážením 

zatěžovacích podmínek, skutečného rozdělení momentů a příčného podepření. Vzorce pro 

výpočet pružného kritického momentu pro různá zatížení a podepření nosníku jsou uvedeny 

v Příloze 1.  

d. Únosnost prolamovaných nosníků na účinky příčných sil:  

Únosnost prolamovaných nosníků na účinky příčných sil, působících přes pásnici, lze získat 

dle kapitoly 5.7 literatury [14] za předpokladu, že síla nepůsobí na délku az oblasti ovlivněné 

otvorem ve stojině, viz Obrázek 2.8. 
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Obrázek 2.8 – Oblast prolamovaného nosníku ovlivněná otvorem [14]. 

Přídavná délka ap ovlivněné oblasti nosníku se určí na základě tvaru otvorů a poměru výšky 

stojiny ku tloušťce stojiny. Příčné výztuhy stojiny mají být provedeny v místě podporové 

reakce nebo tam, kde se vyskytují významné koncentrace příčných sil v délce az oblasti 

ovlivněné otvorem ve stojině nosníku.  Šířka stojiny započítaná do účinné plochy příčné 

výztuhy nemá být větší než přípustná šířka, stanovená s uvážením rozměrů otvorů ve stojině.  

Jestliže na prolamovaný nosník působí další příčné síly, mají se uvažovat při stanovení 

vnitřních sil v T pásech a sloupcích stojiny nosníku.  

 

2.3.2 Průhyb prolamovaných nosníků:  

Svislý průhyb prolamovaných nosníků se má stanovit jako součet celkové momentové a 

smykové deformace neoslabeného nosníku a přídavné deformace prolamovaného nosníku 

způsobené otvory, která se stanoví s ohledem na:  

- účinek celkového ohybu na celkovou deformaci oslabeného průřezu; 

- účinek místní momentové deformace horních a dolních T pásů; 

- účinek místní momentové deformace sloupků stojiny; 

- účinek smykové deformace horních a dolních T pásů; 

- účinek smykové deformace sloupků stojiny.  

Oslabený nosník lze analyzovat jako ekvivalentní Vierendeelův nosník.  
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3. Prolamované nosníky se sinusoidálními otvory Angelina 

 

Obrázek 3.1 Skutečný nosník Angelina [5]. 

Prvotní kresba transformace nosníku ABC na nosník Angelina od pana Clauda Vasconiho a 

transformace provedená pomocí softwaru, viz Obrázek 3.2. 

 

Obrázek 3.2 Transformace nosníku ABC na nosník Angelina [5]. 

Prolamovaný nosník Angelina je velice chytrým nápadem využití průmyslového výrobku od 

společnosti ArcelorMittal, který nabízí nový architektonický rozměr v rámci přístupu 

k okolnímu prostředí.  

Díky nižší době zhotovení výrobku a podstatné úspoře materiálu vyhovuje prolamovaný 

nosník Angelina ekonomickým požadavkům celé řady projektů a zároveň zajišťuje optimální 

bezpečnost.  



 

44 

 

3.1 Výhody prolamovaných nosníků Angelina:  

- velká rozpětí, podlouhlé vzhledné tvary a příjemná geometrie nosníku umožňují velkou 

variabilitu při navrhování; 

- nízká hmotnost, zvýšená výška a kratší svary mají blahodárný vliv na výrobní náklady; 

- velké otvory umožňují rychlou instalaci vedení a potřebného potrubí na staveništi (lze 

velmi snadno umístit i velké obdélníkové větrací kanály a to až do rozměru: 0,  x 0,4 m); 

- nízká hmotnost: na výrobu nosníků Angelina je používán zušlechtěný a lehký materiál, 

což optimalizuje konstrukční výšku, počet nosníků a sloupů, velikost základů a mnoho 

dalších fyzických omezení => lze tedy snížit celkovou hmotnost použité oceli 

v trámových administrativních budovách na méně než 30 kg/m
-2

; 

- zjednodušená výroba zajišťuje včasnou dodávku na místo stavby; 

- rychlá a snadná montáž na stavbě zajišťuje pružné, ekonomické a bezpečné konstrukce 

- porovnání velikosti otvorů nosníků Angelina s nosníky ABC: 

 

Obrázek 3.3 Porovnání technických a ekonomických parametrů nosníků ABC a Angelina [5]. 

Prolamovaný nosník Angelina umožňuje nekonečnou variabilitu v závislosti na požadované 

tuhosti konstrukce, odolnosti proti vysokým zatížením či ve využití konstrukce.   
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3.2 Schéma a označení:  

 

Obrázek 3.4 Schéma prolamovaného nosníku se sinusoidálními otvory [5]. 

kde ao výška otvoru ve stojině; 

ls délka zahnuté části otvoru (sinusoidy); 

Lo celková délka otvoru; 

w šířka sloupku stojiny; 

wend šířka posledního sloupku stojiny; 

hw výška zbývající části nosníku; 

Ht celková výška nosníku. 

 

- výška otvoru ao je převzata z již existujících prolamovaných nosníků za účelem přímého 

srovnání, lze stanovit pomocí vzorce:  

       (       )                                                                                                                 /3.1/ 

kde tf tloušťka pásnice,    

r poloměr zaoblení náběhu mezi stojinou a pásnicí; 

- délka sinusoidy ls je hodnota zvolená mezi 1 a 1,5 krát ao (s cílem optimalizace únosnosti); 

- poměr rozměrů otvoru Lo/ao vychází mezi hodnotami 2 a 3; 

- šířku sloupku stojiny w bereme 200 mm pro malé profily a 250 mm pro velké části; 

- celková výška nosníku Ht se pohybuje mezi hodnotami 1,4 až 1,7 krát výška původního 

nosníku h; 

- sinusová rovnice délky b a výšky a/2:   

   (   
 

 
)    [ (

 

 
 
 

 
)]  

 

 
                                                                                                       /3.2/ 
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3.3 Výroba nosníků - Technické a průmyslové řešení:  

Základní prvky pro zhotovení těchto nosníků jsou profily IPE, HE a HL. 

 

Obrázek 3.5 Tvar průřezu IPE, HE a HL.  

Prolamované nosník Angelina se vyrábí z těchto profilů jejich rozříznutím ve „střední“ části 

stojiny, kdy vzniknou dva T pásy. Jeden z T pásů je následně otočen tak, aby se z levé strany 

stala pravá, čímž se zajistí nejlepší využití veškerého materiálu. T pásy se pak sestaví svými 

vrcholy řádně k sobě a svaří se pomocí plamenných konektorů o průměru 13 až 22 mm.   

Výsledný prolamovaný nosník Angelina je přibližně 1,5 krát vyšší než původní profil.  

Výrobce nabízí také speciální konečné úpravy typu ohýbání, klenutí (= vydutí) či výrobu 

hybridního nosníku. 
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Obrázek 3.6 Výrobní schéma nosníku „ANGELINA“: 

Step 1: plamenné řezání; 

Step 2: oddělení opálených částí; 

Step 3: otočení – montáž – svaření; 

Step 4: zkrácení délky – dokončení [5]. 

 

3.4 Použití prolamovaných nosníků Angelina v konstrukcích:  

Tento typ nosníků se používá hlavně ve střešních konstrukcích u ocelových hal, kde 

potřebujeme překlenout velká rozpětí. Dále se využívají také jako stropní konstrukce 

vícepodlažních budov.  
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Ukázky konstrukcí převzatých od společnosti ArcelorMittal:  

 

Obrázek 3.7 První projekt s využitím prolamovaných nosníků Angelina ve Francii  

(výrobní hala) [5]. 

 

Obrázek 3.8 Sídlo firmy Parker Hannifin (administrativní budova) [5]. 
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Obrázek 3.9 Průmyslová hala společnosti Optifutura Fribourg [5]. 

 

3.5 Test prolamovaných nosníků Angelina zatížených požárem: 

Jedná se o požární zkoušku provedenou dne 18.9.2008 v Mokrsku pod vedením Katedry 

ocelových a dřevěných konstrukcí ČVUT v Praze. Tato zkouška byla zaměřena na zpřesnění 

popisu chování prvků a spojů v konstrukci při požáru.  

Objekt reprezentoval část jednoho podlaží administrativní budovy o rozměrech 18 × 12 m 

[9].  Předmětem zkoumání byly mimo jiné také prolamované nosníky Angelina o výšce 

395 mm vyrobené z IPE 270, S 235. Tyto nosníky byly spřaženy s ocelobetonovou deskou.  
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Obrázek 3.10 Přípoj prolamovaného nosníku Angelina na průvlak a spřahovací trny [10]. 

 

Obrázek 3.11 Pohled na prolamované nosníky Angelina s nainstalovanými termočlánky [11]. 

Nosníky byly zatíženy vlastní tíhou 2,6 kN/m
2
 a proměnným zatížením o velikosti 3kN/m

2
, 

které demonstrovaly pytle s pískem. Požár byl simulován pomocí latí 50 x 50 x 1000 mm 

umístěných na podlaze objektu tak, aby vyvolaly zatížení 620 MJ/m
2
. (Požární zatížení běžné 

administrativní budovy při jejím návrhu se uvažuje 420 MJ/m
2
 [9].) 

Při požáru se měřila teplota v asi 200 bodech, celkové i poměrné deformace, tlaky par, 

vlhkost, sálání z konstrukce na konstrukci uvnitř požárního úseku i na ocelovou konstrukci 

vně před okenním otvorem, prostup plynů pláštěm a klimatické podmínky při zkoušce. 

Ocelobetonová deska přenášela od 23. minuty požáru většinu zatížení. Nechráněné 

prolamované ocelové nosníky měly v té době asi 480 °C a průhyb 135 mm. Jejich únosnost se 

začala redukovat. Ve 34. minutě požáru měly již teplotu 770 °C a průhyb 3 8  mm, čemuž 

odpovídá únosnost asi 10 %. Jak se předpokládalo, k porušení desky došlo v 62. minutě 

požáru na počátku fáze chladnutí při změřené teplotě nosníků 895 °C. V té době byla 
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namáhána na 167 % únosnosti, která byla stanovena podle zjednodušeného návrhového 

modelu pro dané mechanické a požární zatížení [9]. 

 

Obrázek 3.12 Deformace prolamovaných nosníků „ANGELINA“ při požáru [10]. 

 

  Obrázek 3.13 Výsledná zdeformovaná konstrukce [10]. 

Požární zkouška prokázala, že chování konstrukce vystavené požáru jako celku lze vhodným 

návrhem využít a zvýšit požární spolehlivost i ekonomii řešení. Podařilo se dosáhnout 

kolapsu ocelobetonové desky a prokázat požární odolnost R60 použitých konstrukčních částí i 

pláště. Po zhodnocení jednotlivých poznatků, jejich ověření experimenty s dílčími prvky a 

rozšíření jejich platnosti numerickou simulací umožní výsledky přípravu podkladů pro 

evropské návrhové normy, mj. v oblasti chování ocelobetonové desky, chování styčníků a 

plášťů budov při vystavení zvýšeným teplotám při požáru [11]. 
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4. Řešené příklady 

 

Prolamované nosníky Angelina jsou vyráběny z různých profilů I nebo H. Jedná se zejména 

o profily IPE (A,O), HE (AA, A, B, M) a HL (AA, A, B, M). Nosníky Angelina jsou z daných 

profilů vyrobeny klikatým sinusoidálním řezem pomocí plamenného řezání, následně 

posunuty a svařeny. Profil těchto nosníků je tak zvýšen přibližně o jeden a půl násobek výšky 

průřezu.  

Další části kapitoly se věnují odvození a následnému využití funkčního modelu v programu 

Scia Engineer, který je kontrolován pomocí platných normových vzorců. Základně byly 

zvoleny průřezy IPE pro vytvoření prvotního modelu. Dále bylo třeba tento model vyzkoušet 

pro různé profily, délky a také pro atypické profily, které se svou výškou stojiny podobaly 

prolamovaným nosníkům Angelina. Předmětem zkoumání je ztráta příčné a torzní stability 

neboli klopení nosníku. V dalších kapitolách budou řešeny 4 různé konstrukční situace. Jedná 

se o zatížení koncovými momenty a svislým rovnoměrným zatížením na dvou různých 

počátečních podmínkách. Prvotní model je konstruován jako prostě podepřený nosník, jedná 

se tedy z hlediska klopení o tzv. volné. Další konstrukční situací je klopení kolem vynucené 

osy. Model této situace je shodný s předchozím modelem, pouze k němu přibývá liniová 

podpora horní pásnice bránící jejímu příčnému pohybu v ose y.   

Cílem této kapitoly je určení pružného kritického momentu, který vstupuje do normových 

vzorců pro výpočet posudku klopení. Jeho výpočet dle normy je závislý na mnoha vstupních 

parametrech, a to jak průřezu, tak i samotného uložení daného nosníku či jeho zatížení. Tento 

pružný kritický moment se v posudcích nosníků projeví pomocí poměrné štíhlosti při klopení 

   ̅̅ ̅̅ , viz Kapitola 2. Jelikož pro prolamované nosníky Angelina nelze jednoznačně určit 

hodnoty průřezových charakteristik, které se mění s velikostí otvoru, je třeba pružný kritický 

moment stanovit jiným způsobem.  
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4.1 První analýza – sestavení funkčního MKP modelu v programu Scia Engineer 

a jeho kontrola: 

Je třeba vyšetřit klopení ekvivalentního IPE nosníku bez náběhů. Naleznout nejpřijatelnější 

shodu výsledných parametrů dle normy a dle výše zmíněného programu. Model nadefinovaný 

v programu Scia Engineer bude dále sloužit jako podklad pro vytvoření MKP modelu 

prolamovaných nosníků Angelina, na kterých bude zkoumán pružný kritický moment Mcr.  

 

4.1.1 Parametry vyšetřovaného nosníku: 

Základně je zvolen průřez IPE 300 z oceli S235, ze kterého je vytvořen ekvivalentní průřez 

IPE nosníku bez náběhů, viz Obrázek 4.1 a Tabulka 4.1.  

 

Obrázek 4.1 Schéma průřezu. 

Pro zjednodušení MKP modelu jsou vynechány náběhy mezi stojinou a pásnicemi. Toto 

zjednodušení by nemělo mít velký vliv na výsledné parametry, což je možné po odvození 

MKP modelu procentuálně ověřit.  

Tabulka 4.1 - Parametry nosníků: 

  IPE 300 I průřez 

Plocha [mm
2
] 5381 5188 

Pásnice 
šířka bf [mm] 150 150 

tloušťka tf [mm] 10,7 10,7 

Stojina 
výška bw [mm] * 248,6 278,6 

tloušťka tw [mm] 7,1 7,1 

* v ocelářských tabulkách označováno jako d 
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Daný nosník o délce L = 10 metrů je zatížen koncovými momenty o velikosti 1 kNm 

a podepřen jako prostý nosník, viz Obrázku 4.2. V obou podporách je nosník zajištěn proti 

ztrátě příčné a torzní stability.  

 

Obrázek 4.2 Statické schéma nosníku a vznikající ohybové momenty. 

Prvotní výpočet je proveden podle normy ČSN EN 1993-1-1, ke kterému jsou použity 

následně uvedené parametry. Jedná se o průřezové charakteristiky ekvivalentního IPE 

nosníku bez náběhů a materiálové konstanty použité oceli. Přesný výpočet a problematika 

použitých vzorců je uvedena v Příloze 1.   

Tabulka 4.2 - Potřebné průřezové charakteristiky ekvivalentního IPE nosníku bez náběhů: 

Veličina Hodnota 

Průřezová plocha A [m
2
] 5,188*10

-03
 

Moment setrvačnosti k ose z Iz [m
4
] 6,027*10

-07
 

Výsečový moment setrvačnosti Iω [m
4
] 1,259*10

-07
 

Moment setrvačnosti v prostém kroucení It [m
6
] 1,541*10

-07
 

 

Tabulka 4.3 – Materiálové konstanty použité oceli: 

Veličina Hodnota 

Modul pružnosti v tahu a tlaku E [GPa] 210 

Modul pružnosti ve smyku G [GPa] 81 

 

Průřezové charakteristiky ekvivalentních IPE průřezů bez náběhů je třeba vypočítat dle 

vzorců a porovnat s tabulkovými hodnotami. Běžně uváděné vzorce a program Scia Engineer 

neudávali totožné hodnoty i přes to, že vzorce požité k výpočtu jsou dle manuálu programu 

shodné. Tento problém byl vyřešen použitím vzorců uvedených v technické části výrobního 
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programu společnosti Arcelor Mittal [6], kdy se pro kontrolu vypočtené hodnoty průřezů IPE 

bez náběhů přibližně rovnali hodnotám uvedeným ve statických tabulkách nebo v literatuře 

[6]. Pokud byly zanedbány náběhy, moment setrvačnosti v prostém kroucení vycházel skoro o 

¼ nižší než u průřezů s náběhy a výsečový moment setrvačnosti byl téměř shodný. 

 

4.1.2 Výpočet dle normy ČSN EN 1993-1-1:  

Výpočet pružného kritického momentu je možno získat použitím vzorce pro nejjednodušší 

případ ideálního dvojose symetrického nosníku zatíženého rovnoměrným momentem 

(Obrázek 4.2):  

  

/4.1/ 

  Mcr = 43,42 kNm. 

 

Úplný nezkrácený výpočet (přesně dle literatury [12]), který je možno použít i pro jiné 

zatížení, je uveden v Příloze 1. 

 

4.1.3 Modelování a výpočet v programu Scia Engineer: 

Nejprve je vytvořen čárový prostorový model ekvivalentního IPE nosníku bez náběhů 

v programu Auto CAD, pomocí nástroje křivka. Hlavní osy průřezu zde budou 

reprezentovány osami x a z, aby byl model správně prostorově naimportován do programu 

Scia Engineer. Celý nosník bude rozdělen do dvanácti samostatných skořepinových ploch. Na 

obou okrajích nosníku budou vytvořeny čtyři plochy o délce 100 mm. Dvě z nich budou 

reprezentovat horní a dolní pásnici a zbylé dvě tvoří stojinu, která je v polovině své výšky 

rozdělena. Toto rozdělení stojiny je z důvodu vložení okrajových podmínek do střednice 

celého nosníku. Dalším důvodem oddělení koncových částí nosníku je přenos lokálních 

extrémů napětí z oblasti podpor dále do skořepinových ploch.  Střední část nosníku bude mít 

délku (L - 2*0,1) metrů a bude zhotovena ze tří samostatných skořepinových ploch. Dvě 

z nich znovu reprezentují pásnice a stojina je zde tvořena pouze jednou skořepinovou 

plochou. Pásnice mají šířku rovnu šířce bf uvedené v tabulkách pro IPE průřezy. Stojina bude 

mít výšku rovnu vzdálenosti střednicových rovin pásnic hs.  

    
     
  

√
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 Takto vytvořený model je následně importován do programu Scia Engineer jako 

12 skořepinových ploch (3 základní a 8 pomocných ploch, nástrojem Skořepina) o výše 

zadaných tloušťkách a délce 10 metrů jako 3D konstrukce s výpočtem. Každá z vytvořených 

skořepinových ploch má 4 uzly, ty mají 6 stupňů volnosti = 3 posunutí a 3 pootočení, které 

umožňují podrobnou simulaci deformací.  

Počáteční podmínky jsou zhotoveny jako prostý nosník na střednici stojiny a na všech 

okrajích pásnic je nosník držen ve směru osy y, což zabraňuje kroucení nosníku v místech 

podpor. Podepření nosníku je převzato ze zdroje [12]. 

 

Obrázek 4.3 Počáteční podmínky (z programu Scia Engineer). 

Zatížení koncovými momenty je zde přepočítáno na dvojice rovnoměrného spojitého zatížení 

wx působícího na okrajích horní a dolní pásnice:  

 

   
 

  (     )
                                            /4.2/ 

 

Toto zatížení je modelováno nástrojem ''Spojité zatížení na hraně plochy'' působící ve směru 

osy x o výše uvedené hodnotě.  
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Obrázek 4.4 Rozklad zatížení koncovým momentem na dvojici spojitého zatížení. 

Na takto zatíženém modelu lze provést výpočet stability s využitím Mindlinovy nebo 

Kirchhoffovy teorie ohybu, národní normy EC – EN a českého národního dodatku ČSN – EN 

NA. Následující graf zobrazuje grafickou závislost pružného kritického momentu na 

průměrné velikosti plošného prvku mezi výše zmíněnými metodami a také hodnotu 

vypočtenou normovými vzorci.  

 

Graf 4.1 Schéma pro porovnání výpočetních teorií. 

Z uvedeného grafu je patrné, že čím je síť jemnější, tím je tuhost modelu menší a výsledná 

hodnota pružného kritického momentu se s jemností sítě snižuje, v porovnání s normovými 

vzorci. Naopak tužší model vykazuje vyšší hodnoty zkoumané veličiny. Na základě 

dlouhodobých zkušeností s výpočetním programem byla zvolena síť jako dvojnásobek 

tloušťky pásnice, což odpovídá průměrné velikosti plošného prvku 20 mm. Takto zvolená síť 

41
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m
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vytvořila na pásnici osm prvků v ose y. Určená síť je zvolena za optimální a dále bude 

využíván stejný počet dělení prvků tak, aby veškeré modely byly stejně tuhé.   

 

Obrázek 4.5 Velikost sítě pro ekvivalentní průřez IPE 300 bez náběhů. 

V programu Scia Engineer je třeba zvolit jednu z ohybových teorií pro výpočet 

skořepinových ploch. Protože Kirchhofova teorie ohybu je navržena pro tenké 

desky/skořepiny, u kterých jsou některé veličiny deformací zanedbány, bude v tomto modelu 

využita Mindlinova teorie ohybu, běžně se užívající pro výpočet tlustých desek/skořepin.  

Z výpočtu stabilitní kombinace je získán součinitel kritického zatížení pro první vlastní tvar 

konstrukce o velikosti f = 42,21. Po přepočtení je stanovena velikost kritického zatížení 

wx,cr = 972,69 kN/m, které vyvodí pružný kritický moment Mcr = 42,21 kNm. Je zřejmé, že 

počáteční zatížení je spočteno tak, aby vyvolalo jednotkový ohybový moment, díky kterému 

je výsledný součinitel kritického zatížení přímo roven hledanému pružnému kritickému 

momentu.  

Výsledný pružný kritický moment je dle programu Scia Engineer o 2,78 % nižší než dle 

normových vzorců (kdy za 100 % je považován výsledek dle normového vzorce). 

Deformovanou konstrukci při prvním vlastním tvaru a další tři možné vlastní tvary nosníku 

zobrazuje následující Obrázek 4.6. 
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Obrázek 4.6 Vlastní tvar konstrukce (z programu Scia Engineer):  

a. první vlastní tvar (součinitel f = 42,21);  

b. druhý vlastní tvar (součinitel f = 104,73);  

c. třetí vlastní tvar (součinitel f = 197,21);  

d. čtvrtý vlastní tvar (součinitel f = 322,12). 
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Dalším krokem je ověření malého rozdílu výsledných hodnot mezi nosníkem s náběhy a bez 

náběhů, k čemuž je využit výše popsaný model. Druhým modelem k porovnání je stejný 

průřez, do kterého jsou vloženy 4 malé skořepiny reprezentující skutečné náběhy průřezu 

IPE 300. Dvě ze čtyř skořepin jsou pouze pomocné a zbylé dvě nahrazují skutečnou plochu 

náběhů. Plocha jednoho náběhu AN je vypočtena jako rozdíl plochy IPE průřezu AIPE 

a ekvivalentního průřezu IPE AI podělená čtyřmi. Nejvhodnější náhradou čtvrt kružnicového 

náběhu by byl trojúhelník, ten však je stále ještě velmi složitý na modelaci programem Scia 

Engineer. Lehce modelovatelnou náhradou je čtverec o straně c.  

 

   
       

 
 
(             )   

 
                   /4.3/ 

  √   √                        /4.4/ 

 

Jelikož musí být tyto náhradní čtverce určitým způsobem propojeny s modelem tak, aby byly 

splněny fyzikální zákony, jsou nahrazeny podélnými obdélníky, které zahrnují dva protilehlé 

náběhy a část stojiny průřezu. Takto se zhotoví dvě ze čtyř nově vložených skořepin. Zbylé 

dvě jsou pouze pomocné a mají za úkol spojit obdélník nahrazující náběhy a stojinu 

s přilehlou pásnicí. Popisovaný problém je zobrazen na Obrázku 4. . 

 

Obrázek 4.7 Průřez nosníku IPE 300 s nahrazenými náběhy z programu Scia Engineer. 

Jak je z Obrázku 4.  patrné, jsou veškeré plochy konstruovány střednicemi přesně 

kopírujícími tvar I průřezu. Těmto střednicovým plochám jsou přiřazeny různé tloušťky tak, 

aby výsledný model plošně odpovídal průřezu IPE 300. Pomocné skořepiny mají tloušťku 
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rovnající se tloušťce stojiny a jejich výška odpovídá polovině tloušťky pásnice, čímž je 

zajištěno spolupůsobení veškerých modelovaných prvků. Obdélníkové skořepiny nahrazující 

náběhy mají tloušťku rovnu hodnotě (2c+tw) a výšku c.  

Znovu je nutné vytvořit model v programu Auto CAD, odkud je importován jako skořepinový 

nosník o zadaných tloušťkách do programu Scia Engineer. Jsou zadány veškeré okrajové 

podmínky, zatížení konstrukce, generování sítě, sestavena stabilitní kombinace a spuštěn 

výpočet, stejně jako u předchozího MKP modelu. Výsledkem je součinitel kritického zatížení 

pro první vlastní tvar konstrukce o velikosti f = 43,38. Po přepočtení je stanovena velikost 

kritického zatížení wx,cr = 1012,25 kN/m, které vyvodí pružný kritický moment 

Mcr = 43,38 kNm.  Tento model se více přiblížil normové hodnotě Mcr = 43,38 kNm. Je 

sestaven ze třiadvaceti skořepinových ploch, což je velmi pracné a složité na vytvoření 

několika desítek modelů. Proto bude využíván zjednodušený model bez náběhů, který je 

sestaven pouze z dvanácti skořepinových ploch.  

Pružný kritický moment nosníku bez náběhů byl stanoven na hodnotu Mcr = 42,21 kNm dle 

prvního modelu programu Scia Engineer. Tento model dává o 2,7 % nižší hodnotu pružného 

kritického momentu, což je bráno za zanedbatelné.   

Shrnutí:  

Podařilo se sestavit funkční skořepinový model, který vykazuje procentuální rozdíl pouze 

2,78 %. Je sestaven z dvanácti skořepinových ploch, opatřen počátečními podmínkami 

a zatížen tak, že vypočtený součinitel kritického zatížení se přímo rovná hodnotě hledaného 

pružného kritického momentu. Průměrná plošná velikost dílčích prvků byla stanovena na 

8 prvků na pásnici v ose y. Výpočet je proveden pomocí stabilitní kombinace a Mindlinovy 

teorie ohybu s optimální sítí prvků.  
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4.2 Druhá analýza – užití a kontrola MKP modelu na ekvivalentních nosnících IPE 

bez náběhů 

Výše zkonstruovaný model je pro daný nosník plně funkční. Je třeba jej vyzkoušet na různé 

délky nosníků a také na větší či menší ekvivalentní IPE průřezy bez náběhů. Dále je třeba 

zhotovit další možné konstrukční situace a ověřit jejich funkčnost a správnost.  

 

4.2.1 Vyšetřované konstrukční situace:  

Jelikož se v praxi běžně objevují nosníky s různým zatížením i podepřením, je třeba brát tyto 

skutečnosti v potaz a sestavit různé modely daného nosníku. Na prostě uložené nosníky 

simulující průvlaky může působit jakékoli zatížení, které se přenáší například z uložených 

stropnic či prefabrikovaných panelů. Další možností je spřažení nosníku s nadbetonovanou 

deskou. Tato deska vnucuje danému nosníku osu klopení.  

První konstrukční situace je již popsána výše i s uvedenými výslednými hodnotami pro první 

zkoumaný průřez. Jedná se o volné klopení při zatížení konstantními ohybovými 

momenty. Tato konstrukční situace je nejjednodušším případem zatížení a podepření 

nosníku. Dle Obrázku 4.2 je patrné, že se jedná o kladné ohybové momenty. V takovém 

případě bude horní pásnice tlačená a dolní tažená, což nám říká, že kladné hodnoty z-ových 

souřadnic budou od těžiště průřezu, které je pro náš průřez shodné se středem smyku, směrem 

nahoru kladné.  

Druhá konstrukční situace je podepřena stejným způsobem jako předchozí případ, jen je 

zatížena svislým spojitým zatížením působícím ve směru gravitace. Znovu se jedná o horní 

pásnici tlačenou a spodní taženou. Znaménková konvence bude tedy pro oba případy shodná. 

Této situaci se říká volné klopení s parabolickými ohybovými momenty.  

Třetí konstrukční situace se zabývá klopením kolem vynucené osy. Zde je vnucena osa 

klopení do místa spojení stojiny a horní pásnice. Do fungujícího MKP modelu je vložena 

další počáteční podmínka tzv. Liniová podpora na hraně plochy, která brání pohybu v ose y. 

Tato situace je zatížena koncovými momenty, které v tomto případě musí být záporného 

charakteru, aby zajištěná pásnice byla tažená a nezajištěná tlačená. Kladné hodnoty z-ových 

souřadnic budou v tomto případě směřovat od těžiště směrem dolů k tlačené pásnici. Třetí 

situace se tedy nazývá vynucené klopení s konstantními ohybovými momenty.  
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Čtvrtá konstrukční situace se zabývá vynuceným klopením se svislým rovnoměrným 

zatížením. Této situaci se také říká sání, které v praxi bývá vyvoláno působením větru. Znovu 

je zabráněno klopení po celé délce horní pásnice. V tomto místě také působí proti směru 

gravitace svislé zatížení. Znaménková konvence je tedy shodná jako ve třetí konstrukční 

situaci. Odborně se tato situace nazývá vynucené klopení s parabolickými ohybovými 

momenty.  

Výše popsané konstrukční situace jsou znázorněny na následujícím Obrázku 4.8. 

 

Obrázek 4.8 Řešené konstrukční situace: 

A. první konstrukční situace = volné klopení s konstantními momenty; 

B. druhá konstrukční situace = volné klopení s parabolickými momenty; 

C. třetí konstrukční situace = vynucené klopení s konstantními momenty; 

D. čtvrtá konstrukční situace = vynucené klopení s parabolickými momenty. 
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4.2.2 Nosníky ekvivalentního průřezu IPE 300 bez náběhů: 

Prvním krokem je analýza nosníků o různých délkách shodného průřezu. Z výše uvedené 

analýzy první konstrukční situace byla stanovena velikost sítě pro ekvivalentní průřez 

IPE 300 bez náběhů o velikosti 0,02 m. V následující Tabulce 4.4 jsou vypsány veškeré 

zvolené délky nosníků a jejich označení pro daný průřez.  

  Tabulka 4.4 – Označení nosníků dle délky: 

Značení nosníku 
Délka 

[m] 

2.A 15 

2.B 12,5 

2.C 10 

2.D 7,5 

2.E 5 

 

Je vytvořeno pět různě dlouhých nosníků v programu Auto CAD, každý s vlastní hladinou. 

Nosníky jsou samostatně importovány do programu Scia Engineer dle jejich hladin, kde jsou 

namodelovány počáteční podmínky volného klopení. Daný nosník je zatížen dvěma druhy 

zatížení. První konstrukční situace je zatížena liniovým zatížením pásnic wx, které vyvolává 

konstantní ohybové momenty po celé délce nosníku s hodnotou 1 kNm. Druhá konstrukční 

situace obsahuje svislé gravitační zatížení v ose horní pásnice wz, které vyvodí parabolické 

ohybové momenty o maximální velikosti uprostřed nosníku 1 kNm. Vzorec na výpočet 

liniového zatížení pásnic je uveden již výše v Kapitole 4.1.3 a hodnota svislého gravitačního 

zatížení je stanovena ze známého vzorce pro výpočet ohybového momentu na prostém 

nosníku od rovnoměrného spojitého zatížení:  

 

   
  

  
 
   

   
                    /4.5/ 

 

Každé z těchto zatížení je vloženo do vlastního zatěžovacího stavu, který vyvodí jednu 

stabilitní kombinaci. Před spuštěním výpočtu je vygenerována síť a zvolena Mindlinova teorie 

ohybu pro výpočet skořepinových ploch. Výsledkem jsou dvě hodnoty součinitele kritického 

zatížení f a z něho odvozeného pružného kritického momentu. Ty jsou zaznamenány do 

programu Microsoft Excel a procentuálně porovnány s hodnotami stanovenými dle 

normových vztahů (tabulkově uvedeno v Příloze 2).  
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Při získávání výsledných hodnot z programu Scia Engineer, je třeba kontrolovat první vlastní 

tvar deformované konstrukce. Pozornost je třeba věnovat hlavně podepřeným částem nosníku. 

Je potřeba zhodnotit, zda vlastní tvar deformované konstrukce odpovídá pouze deformaci při 

klopení nosníku.  

Pro první konstrukční situaci je vzorec pro výpočet pružného kritického momentu dle 

normových vztahů uveden již výše a podrobně rozepsán a sestaven v Příloze 1. Vzorce 

a postup pro výpočet druhé konstrukční situace jsou taktéž uvedeny v Příloze 1. Příloha 1 také 

obsahuje normové vzorce a postupy pro ostatní konstrukční situace.  

Výpočet programem Scia Engineer je proveden pro každou délku nosníku ekvivalentního 

průřezu IPE 300 bez náběhů. Ze zaznamenaných výsledných hodnot první konstrukční situace 

je sestaven graf závislosti pružného kritického momentu na délce nosníku pro ekvivalentní 

průřez IPE 300 bez náběhů. Graf ukazuje dosti přesnou shodu mezi výpočtem provedeným 

dle normových vzorců a výstupem z programu Scia Engineer. Vyšší hodnotu pružného 

kritického momentu vykazují kratší nosníky. S rostoucí délkou nosníku se hodnoty pružného 

kritického momentu exponenciálně snižují.   

 

Graf 4.2 Křivka zobrazující získané výsledky pro ekvivalentní průřez IPE 300 bez náběhů  

(volné klopení, koncové momenty). 
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U druhé konstrukční situace pro desetimetrový nosník ekvivalentního průřezu IPE 300 bez 

náběhů je stanoven pružný kritický moment Mcr = 39,34 kNm dle programu Scia Engineer 

a dle normových vztahů na Mcr = 40,56 kNm. Procentuální rozdíl činí 3 %, což je méně než 

v případě první konstrukční situace.   

 

Graf 4.3 Křivky zobrazující získané výsledky pro ekvivalentní průřez IPE 300 bez náběhů 

(volné klopení, svislé rovnoměrné zatížení). 

Další graf ukazuje rozdíl mezi pružným kritickým momentem vyvolaným koncovými 

momenty a nebo svislým rovnoměrným zatížením. Vyšší momentovou únosnost při volném 

klopení vykazují nosníky zatížené pouze koncovými momenty, které vyvolávají konstantní 

ohybové momenty po celé délce nosníků.  
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Graf 4.4 Porovnání pružného kritického momentu pro první a druhou konstrukční situaci  

ekvivalentního průřezu IPE 300 bez náběhů. 

Pro modelaci vynuceného klopení je využit soubor s volným klopením, do kterého je vložena 

liniová podpora na rozhraní horní pásnice a stojiny reprezentující vnucení osy klopení 

(Obrázek 4.9).  

 

Obrázek 4.9 Počáteční podmínky vynuceného klopení (z programu Scia Engineer). 

Veškerá zatížení jsou modelována tak, aby vyvodila tlak ve spodní nezajištěné pásnici 

(viz Obrázek 4.8). Jejich hodnoty zůstávají shodné s první a druhou konstrukční situací.  

Ve všech takto vytvořených souborech programu Scia Engineer pro ekvivalentní průřez 

IPE 300 bez náběhů je znovu spuštěn stabilitní výpočet, který je nastaven stejně jako 
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v předchozích případech, a výsledné hodnoty pružného kritického momentu jsou ručně 

zaznamenány do tabulkového výstupu v programu Microsoft Excel. Procentuální porovnání 

takto získaných hodnot s hodnotami vypočtenými dle normových vzorců je tabulkově 

uvedeno v Příloze 2 a zobrazeno na následujících Grafech 4.5 a 4.6. 

 

Graf 4.5 Křivky zobrazující získané výsledky pro ekvivalentní průřez IPE 300 bez náběhů  

(vynucené klopení, koncové momenty). 

 

Graf 4.6 Křivky zobrazující získané výsledky pro ekvivalentní průřez IPE 300 bez náběhů  

(vynucené klopení, svislé rovnoměrné zatížení). 
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 Ve třetí konstrukční situaci byl pro ekvivalentní průřez IPE 300 bez náběhů délky 10 metrů 

stanoven pružný kritický moment Mcr = 58,33 kNm dle programu Scia Engineer a dle 

normových vzorců na Mcr = 61,19 kNm. Procentuální rozdíl uvedených hodnot činí 4,68 % 

(nižší hodnota je vždy získána z programu Scia Engineer). Pro čtvrtou konstrukční situaci byl 

vypočten pružný kritický moment Mcr = 113,64 kNm dle výpočetního programu a  

Mcr = 131,60 kNm dle normových vzorců. Procentuální rozdíl je stanoven na 13,56 %. Pro 

ostatní délky nosníků se tento procentuální rozdíl s rostoucí délkou zvyšoval až na 20 %. 

Jelikož byl model v ostatních konstrukčních situacích vyhovující, může být takto velký rozdíl 

pravděpodobně způsoben nastavením vzorce, do kterého vstupují průřezové a materiálové 

charakteristiky nosníku, konstanty dle působícího zatížení, rozměry průřezu a délka nosníku. 

Základní vzorec pro výpočet pružného kritického momentu na prostém nosníku dvojose 

symetrického průřezu s vynucenou osou je dán následujícím vztahem:  

 

    
[         

 ](
 

   
)
 
    

        (     )
           /4.6/ 

 

Danou problematiku by bylo třeba ještě ověřit v jiném výpočetním programu (například v 

programu ANSYS nebo RFEM).  

Následující Obrázek 4.10 ukazuje deformovaný stav vynuceného klopení při zatížení sáním 

větru.  

 

Obrázek 4.10 Grafický výstup z programu Scia Engineer – 1. vlastní tvar čtvrté konstrukční situace. 
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Graf 4.7 zobrazuje přibližně o 100 % vyšší pružný kritický moment vynuceného klopení při 

svislém rovnoměrném zatížení (sání) než při zatížení nosníků koncovými momenty. 

U volného klopení vykazovaly vyšší pružný kritický moment nosníky zatížené koncovými 

momenty.  

 

Graf 4.7 Porovnání pružného kritického momentu pro třetí a čtvrtou konstrukční situaci  

ekvivalentního průřezu IPE 300 bez náběhů. 

Takto vnucená osa dává nosníkům vyšší hodnoty pružného kritického momentu, než mají 

nosníky s nezabezpečenými pásnicemi při volném klopení (viz Graf 4.8 a Graf 4.9). 
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Graf 4.8 Porovnání pružného kritického momentu pro první a třetí konstrukční situaci ekvivalentního 

průřezu IPE 300 bez náběhů.  

 

Graf 4.9 Porovnání pružného kritického momentu pro druhou a čtvrtou konstrukční situaci 

ekvivalentního průřezu IPE 300 bez náběhů. 

 

Veškeré hodnoty uvedené v grafech jsou získány z programu Scia Engineer.  
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4.2.3 Další vyšetřované průřezy ekvivalentních IPE nosníků bez náběhů: 

Je třeba navržený model vyzkoušet na různě vysokých průřezech. Jako první je zvolen 

nejmenší možný IPE průřez, ze kterého se prolamované nosníky Angelina vyrábějí. Tímto 

průřezem je ekvivalentní průřez IPE 200 bez náběhů. K dalším vyšetřovaným ekvivalentním 

průřezům IPE nosníků bez náběhů patří IPE 450 a IPE 600.  

 

Obrázek 4.11 Schéma vyšetřovaných průřezů.  

Ze všech uvedených průřezů se vyrábějí prolamované nosníky Angelina.  

U výše jmenovaných průřezů je znovu vytvořen soubor v programu Auto CAD, ve kterém se 

vždy nachází 5 nosníků o délkách uvedených v Tabulce 4.4. Je zvolena průměrná velikost 

plošného zakřiveného prvku dle dříve stanoveného pravidla: osm prvků na pásnici v ose y 

(viz. Kapitola 4.1.3). To odpovídá velikosti sítě 0,02 metru pro ekvivalentní průřez IPE 200 

bez náběhů, 0,025 metru pro IPE 450 a 0,03 metru pro IPE 600. Z Obrázku 4.12 je zřejmé, že 

u ekvivalentního průřezu IPE 200 bez náběhů není podmínka osmi prvků na pásnici ve směru 

osy y splněna. Nižší velikost sítě vykazovala stejný počet prvků, jako průměrná velikost 

plošného prvku 0,02 metru. Čím nižší průměrná velikost plošného prvku, tím vyšší počet 

dílků a vyšší nároky na počítačové vybavení, proto je zvolena průměrná velikost plošného 

prvku 0,02 metru pro ekvivalentní průřez IPE 200 bez náběhů.  
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Obrázek 4.12 Výsledná velikost sítí – zleva: IPE 200, IPE 450 a IPE 600. 

Tyto nosníky jsou z programu Auto CAD importovány do programu Scia Engineer i 

s příslušnými tloušťkami stojin a pásnic. Opatřeny počátečními podmínkami pro volné 

klopení, zatíženy zatížením dle první a druhé konstrukční situace, zasíťovány, jsou zde 

vytvořeny dvě stabilitní kombinace a spuštěn stabilitní výpočet pomocí Mindlinovy ohybové 

teorie pro skořepinové desky. Výsledný pružný kritický moment je ručně zaznamenáván do 

tabulkových výstupů v programu Microsoft Excel. Pomocí takto tabulkově zpracovaných 

výsledků jsou vytvořeny následující grafy závislosti pružného kritického momentu na 

velikosti průřezu a délce nosníku.  

 

Graf 4.10 Průběh první konstrukční situace v závislosti na velikosti průřezu pro různé délky nosníků. 
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Graf 4.11 Průběh druhé konstrukční situace v závislosti na velikosti průřezu pro různé délky nosníků. 

Strmější křivku vykazuje zatížení koncovými momenty. S délkou nosníku se pružný kritický 

moment snižuje.  

Veškeré potřebné průřezové charakteristiky zvolených ekvivalentních nosníků jsou 

zaznamenány a vypočteny v tabulkovém výstupu v Příloze 2, kde se také nacházejí veškeré 

výsledky pružného kritického momentu získané z programu Scia Engineer a vypočtené dle 

normových vztahů. 

K vytvoření třetí a čtvrté konstrukční situace je využit již existující soubor s volným 

klopením. Je třeba přidat jednu okrajovou podmínku na spoj horní pásnice a stojiny, upravit 

směr zatížení všech zatěžovacích stavů a znovu spustit stabilitní výpočet.  
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Graf 4.12 Průběh třetí konstrukční situace v závislosti na velkosti průřezu pro různé délky nosníků. 

 

Graf 4.13 Průběh čtvrté konstrukční situace v závislosti na velikosti průřezu pro různé délky nosníků. 

 

Vyšších hodnot pružného kritického momentu dosahují nosníky zatížené svislým 

rovnoměrným zatížením.  
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Shrnutí:  

Byly zhotoveny čtyři soubory v programu Auto CAD, ve kterých se nachází 5 různě dlouhých 

nosníků ekvivalentního průřezu IPE bez náběhů. Každý nosník byl samostatně importován do 

programu Scia Engineer, kde byly vytvořeny veškeré výše popsané konstrukční situace. 

Tímto postupem bylo vytvořeno čtyřicet dva souborů pro analýzu ekvivalentních průřezů IPE. 

Procentuální rozdíl mezi normově stanoveným pružným kritickým momentem a výsledkem 

dle programu se pro první tři konstrukční situace udržel kolem pěti procent, pouze u čtvrté 

konstrukční situace je procentuální rozdíl až 20 %. Jelikož mají všechny tři konstrukční 

situace relativně malou procentuální odchylku, je pravděpodobně model nastaven správně, 

tudíž bude vyzkoušen na zvýšených průřezech a využit ke stanovení pružného kritického 

momentu pro prolamované nosníky Angelina.  
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4.3 Třetí analýza - užití a kontrola MKP modelu na zvýšených nosnících IPE bez 

náběhů: 

Protože model dává celkem dobrou shodu pružného kritického momentu dle normových 

vztahů a dle programu Scia Engineer při použití na ekvivalentních IPE průřezech bez náběhů, 

je třeba jej vyzkoušet na atypických nosnících. Za atypické nosníky jsou považovány nosníky 

Angelina, které mají výšku průřezu přibližně 1,5 krát vyšší než ekvivalentní IPE průřezy. Před 

modelací prolamovaných nosníků Angelina je třeba model zkontrolovat na stejně vysokých 

nosnících o plném průřezu. Výšky nosníků jsou získány z výrobního programu profilových a 

obchodních tyčí společnosti ArcelorMittal [6].  

 

Obrázek 4.13 Schéma průřezů se zvýšenými stojinami.  

Výše uvedené délky nosníků nejsou plně vyhovující pro všechny průřezy, proto je třeba 

stanovit limitující podmínky. Ke stanovení maximální délky Lmax bude využita momentová 

únosnost v ohybu, která se vypočte dle vzorce:  

      
       

    
            /4.7/ 
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Maximální délka bude stanovena pouze pomocí momentové únosnosti v ohybu Mc,Rd a 

skutečné velikosti ohybového momentu MEd vznikajícího působením zatížení (bod A 

Grafu 4.14). Pro stanovení skutečného ohybového momentu je třeba stanovit minimální 

zatížení qmin působící na nosník. Pro zjednodušení je zvolena bez vaznicová střešní 

konstrukce s povlakovou krytinou a zatížena pouze sněhem, skladba a výpočet zatížení viz 

Příloha 3. Odvození maximální délky nosníků:  

 

          
 

 
     

            /4.8/ 

     √
       

    
            /4.9/ 

 

Výše popsaná problematika je také zachycena na následujícím Grafu 4.14.   

 

Graf 4.14 Stanovení maximální délky nosníků. 

Tabulka 4.5 zobrazuje upravené maximální délky nosníků závislé na velikosti průřezu.  

Tabulka 4.5 - Maximální délka nosníků: 

základní 

průřez 
Lmax [m] 

IPE 200 12,5 

IPE 300 22,5 

IPE 450 37,5 

IPE 600 55 
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Dle výše uvedeného vzorce byly hodnoty délek různé, bylo třeba je zaokrouhlit na nejbližší 

možný násobek 2,5 metru tak, že maximální délka byla zaokrouhlena dolů na stanovený 

násobek. Přesné hodnoty jsou uvedeny v Příloze 3.  

Dalším omezením maximální délky nosníků se ukázala kapacita počítače. Jelikož se prvky 

nosníků ve výpočetním programu dělí na mnoho menších dílků, je velký požadavek na 

kapacitu operační paměti, protože program Scia Engineer uchovává během výpočtu veškerá 

data o každém dílku. Hodnoty uvedené v Tabulce 4.5 zatím nejsou ovlivněny kapacitou 

počítače.  

 

Takto zvýšené průřezy nosníků o uvedených délkách jsou stejným způsobem jako 

ekvivalentní IPE nosníky namodelovány v programu Auto CAD a importovány do programu 

Scia Engineer. Zde jsou vloženy počáteční podmínky nejprve volného klopení, zatížení první 

a druhé konstrukční situace, zasíťování nosníků stejným způsobem jako u ekvivalentních 

průřezů IPE (pásnice zůstávají stejné velikosti), vytvořeny dvě stabilitní kombinace a spuštěn 

výpočet lineární stability. Výsledky jsou znovu zaznamenávány do tabulkového výstupu 

programu Microsoft Excel (viz Příloha 2) a procentuálně porovnány s hodnotami 

vypočtenými dle normových vzorců.  

V důsledku zvýšení průřezu je třeba přepočítat spojité zatížení nosníku wx (vzorec /4.2/), které 

vyvolává konstantní ohybové momenty po celé délce nosníku. Hodnoty svislého rovnoměrné 

zatížení wz zůstávají stejné jak pro ekvivalentní průřezy IPE bez náběhů. Svislé rovnoměrné 

zatížení závisí pouze na délce nosníku (vzorec /4.5/).  

K modelaci vynuceného klopení je znovu využit již zhotovený soubor pro volné klopení. Je 

doplněna liniová podpora na styku horní pásnice a stojiny, upraveno veškeré zatížení 

a spuštěn stabilitní výpočet.   

Výsledné hodnoty pružného kritického momentu pro desetimetrový nosník průřezu IPE 300 

se zvýšenou stojinou jsou pro porovnání s výše uvedenými výsledky zaznamenané 

v následující Tabulce 4.6. 

 

 



 

80 

 

Tabulka 4.6 – Výsledné hodnoty pružného kritického momentu Mcr pro průřez IPE 300 se zvýšenou 

stojinou délky nosníku 10 m: 

    
Mcr 

(Scia) 

[kNm] 

Mcr 

(norma) 

[kNm] 

% rozdíl 

  
  

  

zatížení 

volné klopení 
koncové momenty 51,44 52,72 2,43 

svislé rovnoměrné 44,23 45,55 2,90 

vynucené klopení 
koncové momenty 58,09 60,21 3,51 

sání větru 115,81 129,47 10,55 

Z porovnání výstupů programu Scia Engineer pro ekvivalentní průřez IPE 300 bez náběhů a 

stejný zvýšený průřez vyplývá následující: 

Při volném klopení mají nosníky se zvýšenými stojinami větší pružný kritický moment než 

ekvivalentní průřez. Pro první konstrukční situaci je rozdíl přibližně 20 % a pro druhou 

konstrukční situaci se pohybuje nad 10 %. U třetí konstrukční situace má zvýšený průřez 

trochu nižší pružný kritický moment než ekvivalentní průřez. Při čtvrté konstrukční situaci 

jsou znovu hodnoty pružného kritického momentu přibližně o 2 % vyšší. Procentuálně se 

hodnoty pružného kritického momentu u průřezů se zvýšenými stojinami dle normových 

vzorců více blíží hodnotám získaným programem Scia Engineer.  

Následující graf zobrazuje vizuální porovnání vzrůstajících křivek se zvyšující se výškou 

průřezu nosníků ekvivalentních průřezů IPE a zvýšených průřezů při působení sání větru.   

 

Graf 4.15 Závislost pružného kritického momentu na výšce nosníku pro nosník délky 10 m. 
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Průřezy se zvýšenými stojinami by pravděpodobně měly vykazovat vyšší pružný kritický 

moment než nosníky ekvivalentního průřezu IPE bez náběhů. Z Grafu 4.15 bylo zjištěno, že 

pružný kritický moment je v některých případech nižší pro průřezy se zvýšenými stojinami 

než pro ekvivalentní IPE průřezy bez náběhů. Tato skutečnost je shodná jak pro výstupy 

výpočetního programu, tak pro výsledky normových vzorců. Tento jev se objevuje u nosníků 

s ekvivalentními průřezy IPE bez náběhů, které mají poměr mezi výškou průřezu a délkou 

nosníku nižší než 0,03. U průřezů se zvýšenými stojinami se jedná o poměr menší než 0,05.  

Poměr byl stanoven pouze orientačně, jeho přesná hodnota je třeba stanovit pomocí 

podrobnější analýzy.  

 

Shrnutí:  

Byly stanoveny maximální délky nosníků závisející na velikosti jejich průřezu a kapacitě 

využívaného počítače. Postup modelace a výpočtu všech konstrukčních situací byl stejný jako 

v Kapitole 4.2. Opět byly vytvořeny 4 soubory v programu Auto CAD, které obsahovaly 

různý počet nosníků dle zvolených délek. Celkem bylo namodelováno 26 nosníků a 

vytvořeno 52 souborů v programu Scia Engineer. Výsledné hodnoty budou dále využity 

k porovnání s hodnotami stanovenými v další Kapitole 4.4 a jsou plně uvedeny v Příloze 2.  
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4.4 Čtvrtá analýza – použití MKP modelu na prolamované nosníky Angelina: 

Výrobní program profilových a obchodních tyčí společnosti ArcelorMittal [6] nabízí 

prolamované nosníky s kruhovými, se šestihrannými, s osmihrannými a se sinusoidálními 

otvory. Prolamovaný nosník se sinusoidálními otvory se nazývá Angelina. Jeho návrh, 

výrobní postup, výhody  a použití byly již výše popsány v Kapitole 3.  

Nosníky budou stejně jako v předešlých případech tvořeny ekvivalentními průřezy IPE 200, 

IPE 300, IPE 450 a IPE 600 bez náběhů. K těmto průřezům je dle příslušných tabulek 

přiřazena výška celého průřezu Ht, výška otvoru a, délka zahnuté sinusoidální části otvoru 

b a šířka sloupku stojiny w.  

Tabulka 4.7 – Parametry zkoumaných prolamovaných nosníků Angelina a jejich otvorů: 

Základní 

profil 

Ht         

[mm] 

a 

[mm] 

b        

[mm] 

w       

[mm] 

IPE 200 319,0 238,0 433,6 250 

IPE 300 508,6 417,2 691,3 250 

IPE 450 788,8 677,6 1072,2 250 

IPE 600 1074,0 948,0 1459,8 250 

 

Tabulky uvádějí maximální možnou velikost otvorů. Sinusoidální část otvoru je popsaná 

rovnicí /3.2/, která má následující tvar:  

  (   
 

 
)    [ (

 

 
 
 

 
)]  

 

 
          

 

Pro modelaci otvorů je nutno stanovit několik bodů sinusoidální křivky. X-ové souřadnice 

jsou pro všechny průřezy voleny přibližně 3 cm od sebe, minimálně však 20 bodů na jedné 

křivce. Pro výpočet y-nových souřadnic těchto bodů je využit vzorec /3.2/ a program 

Microsoft Excel, jehož tabulkový výstup je obsažen v Příloze 4.  Takto stanovené souřadnice 

jsou vyneseny do programu Auto CAD, kde jsou spojeny rovnými úsečkami.  Vykreslené 

úsečky se propojí do jedné uzavřené křivky, která tvoří jednu podélnou polovinu stojiny. 

Uzavřené křivky mohou být importovány do programu Scia Engineer. Šířka posledního 

sloupku stojiny wend je stanovena pomocí počtu otvorů a předepsané šířky sloupku stojiny 

w = 250 mm pro všechny průřezy nosníků. Délky nosníků jsou shodné s délkami stanovenými 

pro průřezy se zvýšenými stojinami (viz. Kapitola 4.3). Tímto způsobem bylo vytvořeno 

39 nosníků o různých délkách a průřezech v programu Auto CAD. Každý nosník je 
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samostatně importován do programu Scia Engineer, kde se opět opakuje postup modelace 

všech čtyř konstrukčních situací. Ke každému nosníku jsou namodelovány dva soubory, jeden 

pro volné klopení a druhý pro vynucené klopení. Použitá síť pro výpočet je totožná jako 

v předchozích analýzách. Zadávané zatížení je shodné s třetí analýzou.  

Protože některé modely obsahovaly velké množství bodů a stabilitní výpočet u nich nemohl 

být proveden kvůli nízké kapacitě počítače, otvory byly do programu Scia Engineer 

naimportovány pouze jako úsečky a zde obtaženy pomocí nástroje Skořepina. Takto 

sestavený model se musel pomocí programu propojit a stabilitní výpočet mohl být spuštěn a 

úspěšně dokončen.  

Získané hodnoty pro první vlastní tvar každé stabilitní kombinace jsou uvedeny 

v následujících tabulkách.  

Tabulka 4.8 – Zjištěné hodnoty pružného kritického momentu Mcr v kNm prolamovaného nosníku 

Angelina IPE 200: 

délka 

nosníku 

[m] 

IPE 200 

zatížení 

koncovými 

momenty 

svislé rovnoměrné 

zatížení 

volné 

klopení 

vynucené 

klopení 

volné 

klopení 

vynucené 

klopení 

4 38,44 40,19 31,08 74,98 

5 27,67 30,11 23,23 56,74 

7,5 16,28 20,37 14,70 39,02 

10 11,59 16,96 10,97 31,90 

12,5 9,17 15,82 8,97 28,33 
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Tabulka 4.9 – Zjištěné hodnoty pružného kritického momentu Mcr v kNm prolamovaného nosníku 

Angelina IPE 300: 

délka 

nosníku 

[m] 

IPE 300 

zatížení 

koncovými 

momenty 

svislé rovnoměrné 

zatížení 

volné 

klopení 

vynucené 

klopení 

volné 

klopení 

vynucené 

klopení 

5 142,68 144,15 105,56 238,69 

7,5 74,65 78,09 60,29 146,48 

10 48,58 53,51 41,05 101,89 

12,5 36,38 43,21 32,11 83,46 

15 29,19 37,73 26,58 72,20 

17,5 24,01 33,45 22,43 63,81 

22,5 18,26 30,19 17,71 54,98 

 

Tabulka 4.10 - Zjištěné hodnoty pružného kritického momentu Mcr v kNm prolamovaného nosníku 

Angelina IPE 450: 

délka 

nosníku 

[m] 

IPE 450 

zatížení 

koncovými 

momenty 

svislé rovnoměrné 

zatížení 

volné 

klopení 

vynucené 

klopení 

volné 

klopení 

vynucené 

klopení 

7,5 278,74 282,34 209,82 478,21 

10 174,65 180,87 138,78 328,37 

12,5 124,84 133,74 103,24 251,26 

15 96,60 108,09 82,45 206,14 

17,5 78,69 92,60 69,18 178,03 

25 50,72 70,74 47,33 134,17 

32,5 37,62 62,14 36,36 113,49 

37,5 32,15 59,01 31,76 105,10 
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Tabulka 4.11 - Zjištěné hodnoty pružného kritického momentu Mcr v kNm prolamovaného nosníku 

Angelina IPE 600: 

délka 

nosníku 

[m] 

IPE 600 

zatížení koncovými 

momenty 

svislé rovnoměrné 

zatížení 

volné 

klopení 

vynucené 

klopení 

volné 

klopení 

vynucené 

klopení 

10 533,12 456,68 345,18 791,79 

12,5 312,16 324,42 249,04 581,46 

15 284,40 251,87 193,76 461,47 

25 119,67 150,58 108,09 287,36 

35 80,66 122,80 77,32 229,63 

45 61,18 111,43 59,63 195,91 

55 49,40 105,66 50,73 182,03 

 

V Tabulkách 4.8 – 4.10 je možné si všimnout, že pro nejdelší nosníky je stanovena vyšší 

únosnost druhé konstrukční situace než první konstrukční situace. Tento jev je možno 

zpozorovat již v Grafu 4.3, kde se uvedené křivky k sobě přibližují natolik, že se dá 

předpokládat jejich překřížení.  

Obrázek 4.14 zobrazuje deformovaný prolamovaný nosník Angelina průřezu IPE 600 délky 

12,5 metru při volném a vynuceném klopení. Tento nosník má při maximální velikosti otvoru 

pouze 3 otvory, v praxi se využívají prolamované nosníky Angelina s více otvory.  
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Obrázek 4.14 Deformovaná konstrukce prolamovaného nosníku Angelina průřezu IPE 600 délky 

12,5 metru: nahoře deformace volného klopení a dole deformace vynuceného klopení. 

Pomocí výše uvedených hodnot je možno sestavit grafy, které by v praxi mohly být 

využívány k posouzení ztráty příčné a torzní stability prolamovaných nosníků Angelina. 

Z uvedených výstupů je možno sestavit 16 grafů pro stanovení pružného kritického momentu 

daného průřezu závisejícího na délce nosníku. Nejvíce v praxi řešenou konstrukční situací je 

působení sání větru, proto zde budou uvedeny grafy čtvrté konstrukční situace.  
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Graf 4.16 Prolamovaný nosník Angelina průřezu IPE 200 – sání větru. 

 

Graf 4.17 Prolamovaný nosník Angelina průřezu IPE 300 – sání větru. 
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Graf 4.18 Prolamovaný nosník Angelina průřezu IPE 450 – sání větru. 

 

Graf 4.19 Prolamovaný nosník Angelina průřezu IPE 600 – sání větru. 

Hodnoty vstupující do Grafů 4.16 – 4.19 jsou pro průřezy nosníků Angelina a nosníky se 

zvýšenou stojinou vypočteny pro výše stanovené limitní délky. Maximální délka je pro tyto 

nosníky omezena kapacitou využívaného počítače.  
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Z těchto 4 grafů by se dalo usuzovat, že křivky prolamovaných nosníků Angelina a 

plnostěnných nosníků se zvýšenými stojinami sledují stejný trend. Tento jev by bylo třeba 

ještě řádně prozkoumat. Pokud by se domněnka potvrdila, dal by se pružný kritický moment 

prolamovaných nosníků Angelina stanovit pomocí vzorců pro výpočet nosníků plnostěnného 

průřezu se zvýšenými stojinami. Protože mají plnostěnné nosníky se zvýšenými stojinami 

vyšší pružný kritický moment než prolamované nosníky Angelina, poměrově by se mohla 

snížit výška daného průřezu vstupujícího do výpočtu a dané křivky získané z programu Scia 

Engineer a dle normových vzorců by pravděpodobně vykazovaly stejné procentuální 

odchylky jako ve výše uvedených analýzách.  

 

4.5 Závěr:  

Nejprve byl sestaven výpočetní model ekvivalentního průřezu IPE 300 bez náběhů, který byl 

dále rozšířen na další ekvivalentní průřezy. Nosníky bez náběhů vykazovaly o 2,  % nižší 

pružný kritický moment než nosníky s náběhy, což je bráno za zanedbatelné a výpočetní 

model byl konstruován jednodušším způsobem. Dále byly sestaveny čtyři konstrukční situace, 

které se v praxi řeší nejčastěji. Jedná se o konstantní nebo parabolický průběh ohybových 

momentů při volném nebo vynuceném klopení (viz. Obrázek 4.8). Bylo třeba také stanovit 

velikost sítě pro každý průřez tak, aby vytvořené modely vykazovaly podobnou tuhost, a 

zvolit metodu řešení teorie ohybu pro výpočet programem Scia Engineer. Výsledkem 

stabilitního výpočtu byl součinitel kritického zatížení f, který se díky správně zvolenému 

zatížení (vyvolávající jednotkový ohybový moment) přímo rovnal hledanému pružnému 

kritickému momentu Mcr. Primárně bylo stanoveno pět různých délek nosníků v rozmezí od 

pěti do patnácti metrů. Takto stanovené délky nevyhovovaly všem zvoleným průřezům, proto 

byla v dalším kroku stanovena velikost maximální délky Lmax v závislosti na velikosti průřezu 

nosníku. Po stanovení všech pružných kritických momentů pro ekvivalentní IPE průřezy bez 

náběhů zvolených délek následovala modelace nosníků se zvýšenými stojinami o stejné výšce 

průřezu jako průřezy nosníků Angelina. Veškeré takto stanovené pružné kritické momenty 

byly porovnány s hodnotami vypočtenými dle normových vztahů (viz. Příloha 2). První tři 

konstrukční situace vykazovaly nejvýše o 6 % nižší pružný kritický moment vypočtený 

programem Scia Engineer. Poslední čtvrtá konstrukční situace (= vynucené klopení zatížené 

sáním větru) vykazovala při stejném porovnávání procentuální rozdíl 20 až 30 %. Jelikož 

předchozí konstrukční situace dávaly celkem dobrou shodu, je tento velký rozdíl 

pravděpodobně způsoben normovým vzorcem a výsledné hodnoty pružného kritického 
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momentu získaného z výpočetního programu jsou pokládány za správné. Toto tvrzení je třeba 

ověřit i jiným výpočetním programem. Takto sestavený model byl využit na prolamované 

nosníky Angelina vyrobené z průřezů IPE. K vytvoření geometrie prolamovaného nosníku 

Angelina byl využit program Auto CAD, do kterého se daná geometrie zakreslovala pomocí 

předem vypočtených souřadnic a délek daných otvorů a nosníků. Tyto modely byly 

importovány do výpočetního programu, kde byly opatřeny příslušnými tloušťkami, 

počátečními podmínkami a působícím zatížením. Stabilitním výpočtem byl znovu získán 

pružný kritický moment Mcr, který byl až o 14 % nižší než pružný kritický moment 

plnostěnných nosníků se zvýšenými stojinami o shodné průřezové výšce jako prolamované 

nosníky Angelina.  

Získané výstupy nezahrnují veškeré průřezy ani všechny možné velikosti otvorů 

prolamovaných nosníků Angelina, proto by bylo třeba v této analýze dále pokračovat, aby 

mohla být využita v praxi. Výsledkem další analýzy by měl být vzorec, dle kterého by se 

nechal daný problém snadno vyřešit.  

Je třeba také vyřešit působiště zatížení v programu Scia Engineer. Ve skutečnosti působí dané 

zatížení na povrchu horní pásnice, kdežto ve výpočetním programu lze toto zatížení umístit 

pouze na střednici dané pásnice. Toto zadání je ovšem složitější, proto není v této práci řešeno 

a bylo by dobré jej v případě pokračování brát v potaz.  
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5. Praktický příklad 

 

Zadání:  

Předmětem návrhu je zastřešení jednolodní haly o rozpětí 15 m, dlouhé 39 m. Hlavním 

nosným prvkem střešní konstrukce je prolamovaný nosník se sinusoidálními otvory o osové 

vzdálenosti 2,6 m. Střešní konstrukce je pultová se sklonem 5 %. Střešní plášť je navržen 

z tenkostěnných ocelových profilů s mezilehlým zateplením.  

Hala se nachází ve městě Heřmanův Městec: II. sněhová oblast, III. větrná oblast pravidelně 

pokrytá vegetací, budovami nebo překážkami.  

 

Obrázek 5.1 – Schéma půdorysu halového objektu. 

Poznámka: Předmětem návrhu jsou pouze ''plnostěnné'' vazníky tvořené prolamovanými 

nosníky Angelina, které mohou být součástí sloupové nebo stěnové příčné vazby.  
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5.1 Výpočet veškerého působícího zatížení na střešní plášť:  

1. Stálé zatížení:  

Tabulka 5.1 – Skladba bez vaznicové střešní konstrukce a její plošná tíha: 

    

tl. [mm] 
ρ 

[kg/m
2
] 

gk,i 

[kN/m
2
] 

plech TR 60/235  0,63 6,7 0,067 

ISOVER EPS 70S 80 15 0,15 

plech TR 60/235  0,88 9,4 0,094 

          ∑ gk,i = 0,311 

- charakteristické stálé zatížení na jeden nosník:  

gk = ∑ gk,i * bx = 0,311 * 2,6 = 0,81 kN/m 

    

2. Proměnné zatížení: 

a. Užitné zatížení střešní konstrukce:  

- kategorie střechy H = střechy nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav 

qk´ = 0,75 kN/m
2
 

- charakteristické užitné zatížení na jeden nosník:  

qk = qk´ * bx = 0,75 * 2,6 = 1,95 kN/m 

Poznámka: Užitné zatížení se již nekombinuje s ostatním proměnným zatížením. 

b. Zatížení sněhem:  

- II. sněhová oblast: charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi:   

      sk = 1,0 kNm
-2

 

- sklon střešní konstrukce:    5 % = 2,86 ˚ 

- tvarový součinitel zatížení sněhem:  µ1 = 0,8 

- součinitel expozice: typ krajiny chráněná (stavba stojí ve městě mezi vyššími budovami):  

Ce = 1,2 

- tepelný součinitel:     Ct = 1,0 

- vztah pro trvalou a dočasnou návrhovou situaci se zatížením sněhem na střešních 

konstrukcích:  
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s = 0,96 kNm
-2

 

- charakteristická hodnota zatížení sněhem na jeden nosník:  

sk,1 = s * bx = 0,96 * 2,6 = 2,50 kN/m 

sk,2 = sk,1 / 2 = 2,50 / 2 = 1,25 kN/m 

c. Zatížení větrem:  

- III. větrná oblast: výchozí základní rychlost větru:  vb,0 =  27,5 m/s 

- základní rychlost větru:  

 

 

- součinitel směru větru:   cdir = 1,0 

- součinitel ročního období:   cseason = 1,0 

vb = 27,5 m/s 

- referenční výška ze (zi): bereme nejmenší ze tří hodnot:  

- výška budovy:    h = 10 m 

- kolmá šířka:   bkolmá = 15 m 

- rovnoběžná šířka: brovnoběžná = 39 m 

z = ze = zi = h = 10 m 

- součinitel drsnosti:  

 

 

- III. kategorie terénu (= oblast pravidelně pokrytá vegetací, budovami nebo překážkami) 

zmin = 5 m 

z0 = 0,3 m 

z = 10 m     ≥  zmin = 5 m …podmínka splněna 

 

s                                 /5.1/ 

                                     /5.2/ 

  ( )      
 

  
                                                                                                                     /5.3/  
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- součinitel terénu:  

 

 

kr = 0,215 => cr(z) = 0,755 

- součinitel ortografie:     c0(z) = 1,0  …závisí na kopcích okolo stavby, které zvyšují rychlost 

větru 

- charakteristická střední rychlost větru:  

 

vm(z) = 20,770 m/s 

- maximální charakteristický tlak zatížení větrem:  

 

 

- intenzita turbulence:  

 

 

- součinitel turbulence:  kI = 1,0 …pro běžné případy 

Iv(z) = 0,285 

=> qp(z) = 807,858 Nm
-2

 = 0,808 kNm
-2

 

Tlak větru na střešní konstrukci: 

 

- výsledný tlak větru na střešní konstrukci: 

 

1. Součinitelé vnějšího tlaku – příčný vítr:  

 

- plocha vystavená působení větru Astřechy = 39 * 15 = 585 m
2
 > 10 m

2
 => cpe,10 

 

       (
  
     

)

    

  pro                                                                                                     /5.4/ 

  ( )    ( )   ( )                                                                                                                       /5.5/ 

  ( )  [       ( )]
 

 
      ( )

     ( )                                                                              /5.6/ 

  ( )  
  

  ( )   
 
  

                                                                                                                          /5. / 

                                                                                                                                             /5.8/  

     ( )(       )                                                                                                                   /5.9/ 

Obrázek 5.2 – Příčné působení větru. 
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- vzdálenost od okraje: 

e = min (b; 2h),           /5.10/ 

kde b je rozměr kolmo na směr působení větru. 

e = min (39; 2*10) = min (39; 20) = 20 m 

e / 2 = 10 m, e / 4 = 5 m, e / 10 = 2 m 

 

Obrázek 5.3 – Rozdělení střešní konstrukce na oblasti a vyznačení vyšetřovaného nosníku při 

působení příčného větru. 

cpe,10
F-

 = -1,8 

cpe,10
G-

 = -1,2 

cpe,10
H-

 = -0,7 

cpe,10
I-
 = -0,2 nebo +0,2 

 

2. Součinitelé vnějšího tlaku – podélný vítr:  

 

 

 

- plocha vystavená působení větru Astřechy je shodná s výše uvedenou a vzdálenost od okraje 

e je také shodná 

Obrázek 5.4 – Podélné působení větru. 
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Obrázek 5.5 - Rozdělení střešní konstrukce na oblasti a vyznačení vyšetřovaného nosníku při 

působení podélného větru. 

cpe,10
F-

 = -1,8 

cpe,10
G-

 = -1,2 

cpe,10
H-

 = -0,7 

cpe,10
I-
 = -0,2 nebo +0,2 

 

3. Součinitelé vnitřního tlaku:  

 

 

- tento součinitel µ nelze jednoznačně určit, proto do výpočtu zavádíme více nepříznivou 

hodnotu z níže uvedených: 

cpi,10 
-
 = -0,3 

cpi,10 
+
 = 0,2 

Výsledné tlaky větru na střešní plášť (dle vzorce /5.9/):  

wk 
F-

 =   0,808 (-1,8 - 0,2) = -1,62 kNm
-2

   ↑ sání 

wk 
G-

 =   0,808 (-1,2 - 0,2) = -1,13 kNm
-2   

↑ sání 

wk 
H-

 =   0,808 (-0,7 - 0,2) = -0,73 kNm
-2

   ↑ sání 

wk 
I-
 =   0,808 (-0,2 - 0,2) = -0,32 kNm

-2
   ↑ sání 

  
                                          

                   
                                                   /5.11/ 
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wk 
I+

 =   0,808 (0,2 + 0,3) =  0,40 kNm
-2

   ↓ tlak 

 

5.2 Posouzení střešního pláště: 

 

Střešní plášť je navržen jako skládaný z tenkostěnných za studena tvarovaných profilů. 

Vrchní trapézový plech TR 60/235 tloušťky 0,63 mm je umístěn v negativní poloze a spodní 

trapézový plech TR 60/235 tloušťky 0,88 mm je uložen v pozitivní poloze. Vzdálenost mezi 

plechy je zajištěna pomocí distančních profilů Z s roztečemi 1,5 m. Mezi trapézovými plechy 

je umístěna tepelná izolace ISOVER EPS  0S tloušťky 80 mm.  

a. Posouzení vrchního střešního plechu:  

Vzhledem k malému sklonu střechy není nezbytné rozkládat tíhová zatížení do příslušných 

směrů. Rovněž přesná vzdálenost mezi podporami je závislá na sklonu střechy a pro malý 

sklon ji lze zanedbat.  

 

Obrázek 5.6 – Statické schéma vrchního střešního plechu. 

Únosnost podle tabulek výrobce:  

Negativní poloha (výrobcem značená jako strana F1 dole, pro gravitační zatížení):  

MSÚ:  qRd = 7,29 kN/m
2
 (pro spojitý nosník s vnitřní podporou šířky ≥ 80 mm a 

krajní podporou šířky ≥ 40 mm) 

MSP:   qRk = 17,49 kN/m
2
 (dovolená deformace L / 200) 

Pozitivní poloha (výrobcem značená jako strana F2 dole, pro zatížení větrem):  

MSÚ:  qRd = 7,70 kN/m
2
 (pro spojitý nosník s vnitřní podporou šířky ≥ 80 mm a 

krajní podporou šířky ≥ 40 mm) 
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Působící zatížení:  

Kombinace s tíhovým zatížením:  

qk = gk,1 + s + Ψ0 ∙  wk
I+

 = 0,067 + 0,96 + 0,6 ∙ 0,404 = 1,31 kNm
-2 

qEd = gk,1 ∙ ϒG + s ∙ ϒQ,1 + Ψ0 ∙  wk
I+

 ∙ ϒQ,2 = 0,067 ∙ 1,35 + 0,96 ∙1,5 + 0,6 ∙0,404 ∙1,5 

= 1,89 kNm
-2

 

Kombinace se zatížením větrem:  

qEd = ∑ gk,i ∙ ϒG + wk
F-

 ∙ ϒQ,1 = 0,311 ∙ 1,0 + (-1,62) ∙1,5 = -2,12 kNm
-2

 

Posouzení:  

MSP:   qk = 1,30 kNm
-2

  ≤ qRk = 17,49 kN/m
2 

MSÚ:   qEd = 1,93 kNm
-2

  ≤ qRd = 7,29 kN/m
2 

qEd = 2,12 kNm
-2

  ≤ qRd = 7,70 kN/m
2
 …VYHOVUJE 

 

b. Posouzení spodního střešního plechu:  

Podpory tvoří prolamované nosníky Angelina s půdorysnými roztečemi 2,6 m. Vzhledem 

k malému sklonu lze zanedbat rozklad tíhových zatížení do příslušných směrů. Rovněž se 

zjednodušeně předpokládá, že zatížení se do plechů z distančních profilů roznáší spojitě.  

 

Obrázek 5.7 – Statické schéma spodního střešního plechu.  

Únosnost podle tabulek výrobce:  

Pozitivní poloha (výrobcem značená jako strana F2 dole, pro gravitační zatížení):  

MSÚ:  qRd = 5,71 kN/m
2
 (pro spojitý nosník s vnitřní podporou šířky ≥ 80 mm a 

krajní podporou šířky ≥ 40 mm) 

MSP:   qRk = 5,24 kN/m
2
 (dovolená deformace L / 200) 
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Negativní poloha (výrobcem značená jako strana F1 dole, pro zatížení větrem):  

MSÚ:  qRd = 5,80 kN/m
2
 (pro spojitý nosník s vnitřní podporou šířky ≥ 80 mm a 

krajní podporou šířky ≥ 40 mm) 

Působící zatížení:  

Kombinace s tíhovým zatížením:  

qk = ∑ gk,i + s + Ψ0 ∙  wk
I+

 = 0,311 + 0,96 + 0,6 ∙ 0,404 = 1,51 kNm
-2 

qEd = ∑ gk,i ∙ ϒG + s ∙ ϒQ,1 + Ψ0 ∙  wk
I+

 ∙ ϒQ,2 = 0,311 ∙ 1,35 + 0,96 ∙1,5 + 0,6 ∙0,404 ∙1,5 

= 2,22 kNm
-2

 

Kombinace se zatížením větrem:  

qEd = gk,3 ∙ ϒG + wk
F-

 ∙ ϒQ,1 = 0,094 ∙ 1,0 + (-1,62) ∙1,5 = -2,34 kNm
-2

 

Posouzení:  

MSP:   qk = 1,51 kNm
-2

  ≤ qRk = 5,24 kN/m
2 

MSÚ:   qEd = 2,22 kNm
-2

  ≤ qRd = 5,71 kN/m
2 

qEd = 2,34 kNm
-2

  ≤ qRd = 5,80 kN/m
2
 …VYHOVUJE 

 

5.3  Seznámení se softwarem ANGELINA: 

 

Účelem softwaru ANGELINA je usnadnění návrhu prolamovaných nosníků se sinusoidálními 

otvory dle principů uvedených v Eurokódech.  

Software může být využit ke zpracování technických řešení v průběhu přípravy technických 

studií. Z důvodu složitosti inovativních výpočtů je software určen pouze pro uživatele, kteří 

jsou schopni samostatně přemýšlet o možnostech, omezeních a praktických aplikacích 

prolamovaných nosníků Angelina. Konečný návrh nosníků Angelina vyžaduje složité 

výpočty, které mohou být zhotoveny na základě modelace metodou konečných prvků. 

Omezení softwaru ANGELINA:  

Lze zadat dva typy prostě uložených nosníků: kompozitní nosník s betonovou deskou nebo 

samostatný ocelový nosník. Profil daného nosníku je možno zvolit z výrobního katalogu 

profilových tyčí válcovaných za tepla.  
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Je přednastavena minimální šířka sloupku stojiny w pro průřezy IPE na 150 mm a pro ostatní 

průřezy také na 150 mm, šířka posledního sloupku stojiny wend ≥ 100 mm, minimální počet 

nevyplněných otvorů v nosníků n ≥ 4, maximálně 25 procentní zaplnění otvorů a minimální 

délka sinusoidy otvoru s ≥ 1,0 wmin a zároveň s ≥ 1,0 w. Dále je omezena minimální výška 

základního profilu Ht ≥ 140 mm, rozměry otvoru (2s + w) / ao ≤ 5,0 a štíhlost stojiny 

h  / tw ≤ 124 ε. Minimální vzdálenost mezi koncem náběhu na stojině a otvorem je stanovena 

na a = 10 mm a vzdálenost mezi vnitřní hranou pásnice a otvorem na c = 50 mm, dle 

Obrázku 5.8.  

 

Obrázek 5.8 – Minimální vzdálenosti při výrobním řezu prolamovaného nosníku Angelina. 

Primární nastavení softwaru:  

Přednastavené jednotky pro zadávaní délek jsou metry, rozměry průřezů jsou udávány 

v milimetrech a veškeré zatížení je zadáváno v kilo Newtonech.  

Tíhové zrychlení je zde reprezentováno běžně užívanou hodnotou 9,81 m/s
2
. Užívané 

parametry oceli: hustota 7 850 kg/m
3
, modul pružnosti v tahu a tlaku E = 210 000 MPa, 

modul pružnosti ve smyku G = 80  69 MPa a Poassonův součinitel ν = 0,3. Lze zvolit 

základní normu pro stanovení charakteristických pevnostní oceli dle EN 10025-2 and 10025-4 

nebo EN 1993-1-1 Tabel 3.1 [13]. V rámci přednastavení lze zvolit dílčí součinitel 

spolehlivosti stálých a proměnných zatížení, dílčí součinitele únosnosti průřezu či materiálu a 

hodnoty součinitelů kombinací.  

Postup modelace nosníku softwarem ANGELINA: 

Po zapnutí programu je možné spustit třetí obrázkovou ikonu:  ''Všeobecné 

parametry'', kde lze navolit úpravu stávajícího nosníku nebo vytvoření nového nosníku, typ 

nosníku (ocelový nebo kompozitní), koncové podepření nosníku může být pouze prosté a 

poslední lištou je užití průvodce postupným modelováním nosníku, viz Obrázek 5.9. Při 

využití průvodce bude okno opatřeno tlačítkem ''Další'', které uživatele provede všemi 

následujícími obrázkovými ikonami, aniž by je musel aktivovat.   



 

101 

 

 

 

Obrázek 5.9 – Vzhled softwaru ANGELINA. 

Dalším oknem jsou ''Identifikační údaje'', kde lze zadat jméno uživatele a společnosti, název 

projektu, očíslování vyšetřovaného nosníku a poznámky.  

Dále okno ''Rozpětí a pozice vyšetřovaného nosníku'', kde lze zadat horizontální rozpětí 

nosníku v metrech, typ nosníku z hlediska pozice vůči ostatním nosníkům (středový nebo 

koncový) a osovou vzdálenost nosníků umístěných vlevo a vpravo od vyšetřovaného nosníku 

v metrech.  

Dále okno ''Průřez'', kde lze zvolit typ průřezu, přesný profil a použitou ocel. V tomto okně 

jsou vyznačeny veškeré rozměry zvoleného průřezu v milimetrech a také rozmezí možné 

výšky otvoru a celého průřezu.  

Následující okno ''Řez nosníku'' nabízí návrh otvorů v nosníku reprezentovaný jejich výškou 

ao, délkou sinusoidy s a délkou sloupku stojiny w. Při zadávání předešlých tří parametrů se 

v pravém horním rohu objevuje minimální a maximální velikost zadávaných hodnot 

s ohledem na základní profil a s ohledem na velikost již zadaných hodnot. Udávané hodnoty 

jsou však nižší než dané maximální velikosti otvorů ve výrobním programu společnosti 

ArcelorMittal [6]. Lze navrhnout stejnou délku konců nosníků nebo na každém konci jinou 

délku v milimetrech či odstranit jeden z navržených otvorů, čímž se zvětší koncová délka 
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nosníku. Dále lze v tomto okně zkontrolovat velikost procházející instalace zadáním rozměrů: 

délky a výšky. Okno také zobrazuje parametry nosníku: jeho délku, celkovou výšku, výšku 

T pásu, počet otvorů ve stojině nosníku, hmotnost nosníku a vizuální provedení nosníku.  

Okno ''Konfigurace otvorů'' umožňuje jakýkoli otvor uzavřít.  

Okno ''Příčné držení nosníku'' neboli zábrany klopení nosníku umožňuje využít průběžnou 

zábranu klopení obou pásnic nebo definovanou zábranu klopení uživatelem. Zde je primárně 

zamezeno klopení obou pásnic v podporách nosníků a dále lze zadat nejvýše 18 dvojic 

držených bodů (horní a dolní pásnice). Nastavení dále umožňuje uvolnění jednoho z dvojice 

bodů a také vhodné umístění těchto dvojic bodů do středů plné stojiny a do středů délky 

otvorů.  

V okně ''Definice zatěžovacích stavů'' lze zadat veškeré možné působící zatížení na nosník: 

stálé zatížení, do kterého je zahrnuta vlastní tíha nosníku počítaná samotným softwarem, 

první a druhé užitné zatížení a neaktivní konstrukční zatížení. U každého druhu zatížení lze 

zadat rovinné zatížení (lichoběžníkové na jakémkoli úseku nosníku) v kN/m, koncentrované 

zatížení (poloha, velikost a orientace: pouze vertikální) v kN, koncové momenty (na levém 

nebo pravém konci nosníku) v kNm a plošné zatížení v kN/m
2
, které se přepočítá na rovinné 

pomocí roznášecí šířky zadané již dříve. Je zde také umístěna kolonka s koncovou 

normálovou silou, která je bohužel neaktivní. Uprostřed okna jsou pro kontrolu zobrazeny 

vertikální síly vznikající v koncových podporách a jejich součet. Dolní animace umožňuje 

kontrolu zadávaných dat zatížení a také zobrazuje průběh vnitřních sil na prostém nosníku.  

Okno ''Součinitelé'' umožňuje zadat hodnoty dílčích součinitelů spolehlivosti stálých a 

proměnných zatížení, dílčí součinitele únosnosti průřezu, dílčí součinitele materiálů a hodnoty 

kombinačních součinitelů.  

V okně ''Kombinace zatížení'' je možné navolit kombinace pro mezní stav únosnosti a mezní 

stav použitelnosti dle výše zadaných dílčích součinitelů spolehlivosti zatížení a kombinačních 

součinitelů nebo dle definovaných hodnot. Poslední záložka okna je věnována konstrukční 

kombinaci, která je aktivní pouze pro spřažené nosníky.  

Pokud je nosník spřažený s betonovou deskou, přibyde obrázková ikona ''Betonová deska''. 

V tomto okně lze nadefinovat jakoukoli tloušťku desky, zadat otvor v desce, ztracené bednění 

desky ve formě profilovaného plechu a spojovací prostředek, u kterého lze zadat druh (trn 

s hlavou nebo kotvy HILTI), počet řad a počet kusů v jedné řadě.  
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5.4  Možné přístupy návrhu a posouzení prolamovaného nosníku Angelina:  

 

Prolamované nosníky Angelina se vyrábějí z tyčí válcovaných za tepla typu IPE, HE a HL. 

Výrobní společnost nabízí pomocný software ANGELINA pro prvotní návrh projektanta, 

který musí být dále řádně posouzen. Další možný a velmi konzervativní přístup nabízí již 

zrušená norma [14], viz Kapitola 2. Vedle normových vzorců existují také běžně užívané 

vzorce pro výpočet pružného kritického momentu pro určité podepření a zatížení. Posledním 

přístupem je modelace nosníku ve výpočetním programu Scia Engineer, který využívá 

metodu konečných prvků.   

 

Posouzení softwarem ANGELINA: 

Dle uvedeného zadání praktického příkladu je třeba do softwaru zadat celkové rozpětí 

nosníku L = 15 m a osovou vzdálenost nosníků bx = 2,6 m. Je třeba zvolit profil a velikost 

základního průřezu, z kterého bude prolamovaný nosník vyroben, a druh konstrukční oceli. 

Dalším krokem je návrh velikosti otvorů v nosníku, kterému napomáhají generované 

limitující podmínky stanovované dle výše uvedených vztahů a obrázkový vzor geometrie 

otvoru a celého nosníku. Dále je třeba určit příčné držení plnostěnného vazníku. Jelikož by 

nosník dané délky musel být velmi masivní, aby dokázal překlenout patnáctimetrové rozpětí, 

je doprostřed délky nosníku umístěno příčné držení v místě horní a dolní pásnice. 

 

Obrázek 5.10 – Příčné držení prolamovaného nosníku Angelina. 

Na nosník je zadáno působící stálé zatížení vyvolané vlastní tíhou střešního pláště 

∑gk,i = 0,311 kNm
-2
, zatížení sněhem s = 0,96 kNm

-2
 a tlakem větru wk

I+
 = 0,404 kNm

-2
. 

Software sám připočítává vlastní tíhu nosníku ke stálému zatížení. Dále lze nastavit veškeré 

součinitele spolehlivosti a součinitele kombinace využívané v uživatelem zvolených 

kombinacích zadaného zatížení.  

Vyvoláním nabídky ''Výpočetní list'' se zobrazí souhrn celého návrhu a posouzení 

prolamovaného nosníku se sinusoidálními otvory. Celý výstup je uveden v Příloze 5 a 

zahrnuje následující 4 kapitoly:  
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1. Parametry prolamovaného nosníku:  

- výpis základních parametrů nosníku; 

- kontrola omezujících podmínek; 

- pozice nosníku; 

- příčné držení nosníku;  

- parametry horního a spodního T pásu otevřeného průřezu; 

- průřezové charakteristiky plného a otevřeného průřezu; 

- působící zatížení; 

- dílčí součinitele; 

- vlastnosti oceli; 

- zvolené kombinace zatížení; 

- okótovaný obrázek nosníku a jeho otvorů; 

- tvar otvoru a sinusoidální rovnice. 

2. Vnitřní síly a momenty:  

- od základních zatěžovacích stavů: uvedeny reakce pro každý zatěžovací stav, 

maximální ohybový moment a posouvající síla s místem výskytu a tabulkový 

výstup veškerých vnitřních sil; 

- dle kombinací mezního stavu únosnosti: znovu uvedeny reakce, maximální vnitřní síly 

a tabulkový výstup veškerých působících vnitřních sil. 

3. Mezní stav únosnosti (MSÚ): 

- souhrn posudků:  

- posouzení otevřeného průřezu: odolnost při působení smykové síly, odolnost 

při působení M a N a odolnost při působení M, N a V; 

- posouzení stojiny průřezu: odolnost při boulení stojiny; 

- posuzovaní sloupku: smyková odolnost a minimální tloušťka svaru stojiny amin; 

- posouzení plného průřezu: odolnost v ohybu a ve smyku; 

- další posudky: odolnost proti klopení; 
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- MSÚ kontrola kombinací: MSÚ kombinace U1 až U6 (dle navolení uživatele) -

 tabulkové zpracování všech posudků otevřeného průřezu; 

- detailní posudky: odolnost vůči smykové síle, odolnost proti působení M a N, odolnost 

proti působení M, N a V, boulení, odolnost stojiny vůči vodorovnému smyku, 

ohybová odolnost plného průřezu, smyková odolnost plného průřezu, odolnost 

proti klopení a minimální tloušťka svaru stojiny.  

4. Mezní stav použitelnosti (MSP): 

- průhyby: jednotlivě od základních zatěžovacích stavů a od kombinací MSP; 

- vlastní frekvence nosníku v závislosti na velikosti působícího zatížení.  

 

Základní parametry navrženého prolamovaného nosníku Angelina:  

- délka nosníku L = 15 m a vzdálenost příčného držení nosníku LLT = 7,5 m; 

- základní průřez IPE 450:  bf = 190 mm; 

tf = 14,6 mm; 

tw = 9,4 mm; 

r = 21 mm; 

- celková výška nosníku: Ht = 748 mm; 

- počet otvorů v nosníku: n = 5; 

- rozměry otvoru:  výška ao = 596 mm; 

délka s = 1067 mm; 

šířka sloupku stojiny 

wo = 250 mm; 

- šířka posledního sloupku stojiny:  

wend = 1040 mm.  

 

Posouzení ztráty příčné a torzní stability dle softwaru ANGELINA: 

Pro 1. kombinaci zatížení = veškeré gravitační zatížení:  

Z ohybového momentu MEd = 210,21 kNm se vypočítá normálová síla NEd = 292,07 kN 

pomocí vzorce:  

    
   
  

                                                                                                                                           /5.12/ 

kde   hc     je vzdálenost mezi těžištními osami T pásů uprostřed délky otvoru ve stojině, pro 

tento příklad hc = 0,7197 m.  
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Parametry jednoho T pásu, na který působí síla NEd:  

průřezová plocha Ao = 3540,4 mm
2
, 

moment setrvačnosti k ose z Iz,o = 836,6 cm
4
, 

mez kluzu použité oceli fy = 235 MPa, 

výška T části hTe = 76 mm. 

Parametry závisející na rozložení momentů: β = 0,000, μ = 0,249 a koeficient C1 = 1,351.  

Kritická normálová síla se pak rovná Ncr = 416,48 kN. 

Redukční štíhlost při klopení se vypočítá dle vzorce: 

   √
    

   
                                                                                                                                         /5.13/ 

odkud je stanovena na hodnotu λb = 1,413.  

Součinitel klopení je stanoven na hodnotu χ = 0,344. Normálová únosnost při klopení se 

vypočítá dle následujícího vzorce /5.14/ a je vypočtena na hodnotu Nb,Rd = 286,46 kN. 

         
  

   
                                                                                                                                /5.14/ 

kde  γM1 = 1,0. 

Posuzovaný nosník dle softwaru ANGELINA na ztrátu příčné a torzní stability nevyhovuje:  

NEd = 292,07 kN > Nb,Rd = 286,46 kN. 

Pro 2. kombinaci zatížení = minimální stálé + zatížení sáním větru:  

Druhý posudek je sestaven pro působící zatížení větrem (sání), což dle dříve uvedeného 

označení zahrnuje čtvrtá konstrukční situace. Působící zatížení je vypočítáno pro druhý 

nosník celé konstrukce při působení podélného větru.  

 

Obrázek 5.11 – Druhý nosník při působení podélného větru. 

Hodnoty sání pro krajní pole jsou qw1 = 2,521 kN/m a pro středové pole nosníku 

qw2 = 2,178 kN/m. Po odečtení minimálního stálého zatížení gmin = 0,81 + vlastní tíha nosníku 
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kN/m, které působí ve směru gravitace, je návrhový ohybový moment stanoven na hodnotu 

MEd = 53,43 kNm.  

Software ANGELINA umožňuje zadat příčné držení obou pásnic najednou a dále pak dvojice 

příčného držení (dle Obrázku 5.10), kdy jeden z bodů je možno deaktivovat. Takto je možné 

nosníku vnutit osu klopení. Jelikož lze zadat pouze 18 dvojic příčného držení, musí být 

zavedeno 1  bodů tak, aby bylo uprostřed nosníku zabráněno ztrátě příčné a torzní stability.  

 

Obrázek 5.12 – Příčné držení vyvolávající vynucenou osu klopení. 

Na Obrázku 5.12 jsou červeně vyznačeny všechny body příčného držení a zelené body jsou 

nezabezpečené proti klopení.  

Návrhový ohybový moment je znovu přepočten pomocí vzorce /5.12/ na působící normálovou 

sílu NEd =  4,24 kN. Parametry jednoho T pásu, na který působí síla NEd, jsou shodné s výše 

uvedenými parametry. Redukční štíhlost při klopení je stanovena na hodnotu λb = 1,432 a 

součinitel klopení χ = 0,338. Normálová únosnost při klopení se vypočítá dle vzorce /5.14/ 

a je stanovena na hodnotu Nb,Rd = 280,84 kN. 

Posuzovaný nosník dle softwaru ANGELINA na ztrátu příčné a torzní stability při 

vynuceném klopení tedy plně vyhovuje:  

NEd =  4,24 kN ≤ Nb,Rd = 280,84 kN. 

 

Posouzení dle běžně užívaných vztahů:  

Pro 1. kombinaci zatížení:  

Pro výpočet pružného kritického momentu při volném klopení a působícím svislém 

rovnoměrném zatížení jsou využity vzorce /P.1.8 – P1.12/ (pro druhou konstrukční situaci), 

do kterého vstupují průřezové a materiálové charakteristiky vyšetřovaného nosníku, jeho 

zatížení spojené s průběhem vnitřních sil a konstanty závisející na podepření. Jak již bylo 

uvedeno v Kapitole 2, pružný kritický moment při klopení Mcr se určí pro průřez ve středu 

otvoru s uvážením zatěžovacích podmínek, skutečného rozdělení momentů a příčného 

podepření. Výpočet průřezových charakteristik otevřeného průřezu je uveden v Příloze 5. Lze 
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tedy stanovit pružný kritický moment Mcr = 223,3 0 kNm. Dále je třeba stanovit poměrnou 

štíhlost a součinitel klopení dle vzorců /2.21 – 2.23/. Výsledné hodnoty parametrů klopení: 

 ̅          

           

           

Součinitel imperfekce při klopení byl zvolen nejnepříznivější hodnotou reprezentovanou 

křivkou klopení d, kde αLT = 0,76.  

Výsledný návrhový moment únosnosti při klopení Mb,Rd = 143,977 kNm je stanoven dle 

vzorce /2.20/. Danou hodnotu únosnosti porovnáme s návrhovou hodnotou ohybového 

momentu stanoveného pomocí softwaru ANGELINA:  

MEd = 210,21 kN > Mb,Rd = 143,977 kN. 

Navrhovaný nosník dle běžně užívaných vztahů nevyhovuje při ztrátě příčné a torzní 

stability.  

Pro 2. kombinaci zatížení:  

Výpočet pružného kritického momentu pro nosník zatížený sáním větru (= čtvrtá konstrukční 

situace) je zhotoven dle vzorce /P1.14/. Návrhový ohybový moment MEd = 53,43 kNm je 

převzat z výpočtu softwarem ANGELINA. Pružný kritický moment je stanoven na hodnotu 

Mcr = 621,906 kNm a výsledný návrhový moment únosnosti je Mb,Rd = 280,622 kNm.  

MEd = 53,43 kN ≤ Mb,Rd = 280,622 kN, navrhovaný nosník na dané zatížení sáním vyhovuje.  

 

Posouzení pomocí programu Scia Engineer: 

Pro 1. kombinaci zatížení:  

K sestavení výpočetního modelu je třeba stanovit alespoň 20 bodů na sinusoidální křivce. 

Souřadnice těchto bodů jsou vyneseny do programu Auto CAD, kde je nakreslen celý nosník 

o výše uvedených parametrech. Ten je dále importován do programu Scia Engineer, je 

opatřen příslušnými tloušťkami, podepřením, zatížením, je sestavena stabilitní kombinace, 

vygenerována síť a spuštěn stabilitní výpočet. Nově je zde zavedeno držení horní a dolní 

pásnice v ose y, které reprezentuje příčné držení nosníku pomocí ztužidel. Výsledkem je 

hodnota pružného kritického momentu Mcr = 462,96 kNm. Následující obrázek zobrazuje 

první vlastní tvar deformované konstrukce získaný z výpočetního programu.  
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Obrázek 5.12 – Deformace klopení prolamovaného nosníku zatíženého rovnoměrným gravitačním 

zatížením s příčným držením uprostřed rozpětí. 

Pomocí pružného průřezového modulu, stanoveného v Příloze 5, a pružného kritického 

momentu lze stanovit následující parametry klopení: 

 ̅          

           

           

Pomocí součinitele klopení a pružného průřezového modulu lze stanovit dle vzorce /2.20/ 

výsledný návrhový moment únosnosti při klopení a porovnat jej s návrhovou hodnotou 

vypočteného ohybového momentu získanou ze softwaru ANGELINA, kde je k působícímu 

zatížení připočítána i vlastní tíha nosníku: 

 MEd = 210,21 kN ≤ Mb,Rd = 237,519 kN. 

Výše navržený nosník vyhovuje při posouzení ztráty příčné a torzní stability dle MKP 

modelu, který je zhotoven ve výpočetním programu Scia Engineer.   

Pro 2. kombinaci zatížení:  

Druhý stav reprezentuje čtvrtá konstrukční situace, kdy se do již sestaveného modelu přidá 

liniová podpora na styku horní pásnice a stojiny působící v ose y a změní se směr působícího 

zatížení směrem vzhůru. Stabilitním výpočtem je získána hodnota pružného kritického 

momentu Mcr = 588,76 kNm a z něho vypočtena hodnota návrhového momentu únosnosti 

Mb,Rd = 272,555 kNm.  

MEd = 53,43 kN ≤ Mb,Rd = 2 2,555 kN, navrhovaný nosník na dané zatížení sáním dle 

programu Scia Engineer vyhovuje. 
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Obrázek 5.13 - Deformace klopení prolamovaného nosníku zatíženého sáním větru s příčným 

držením uprostřed rozpětí. 

 

Souhrn veškerého porovnání:  

Tabulka 5.2 – Vyhodnocení všech dosažených výsledků praktického příkladu: 

Provedení 

výpočtu 

pomocí:  

1. kombinace (gravitační zatížení) 2. kombinace (zatížení sáním větru) 

Ncr [kN] 
Nb,Rd 

[kN] 

NEd 

[kN] 
Vyhoví? Ncr [kN] 

Nb,Rd 

[kN] 

NEd 

[kN] 
Vyhoví? 

software 

ANGELINA 

416,48 286,46 292,07 X 405,63 280,84 74,24 OK 

Mcr 

[kNm]  

Mb,Rd 

[kNm]  

MEd 

[kNm]  
Vyhoví? 

Mcr 

[kNm]  

Mb,Rd 

[kNm]  

MEd 

[kNm]  
Vyhoví? 

- 206,165 210,21 X - 202,12 53,43 OK 

běžně 

užívané 

vztahy 

223,37 143,977 210,21 X 621,906 280,622 53,43 OK 

Scia 

Engineer 
462,96 237,519 210,21 OK 588,76 272,555 53,43 OK 

 

Posuzovaný prolamovaný nosník se sinusoidálními otvory dle softwaru ANGELINA a běžně 

užívaných vztahů nevyhovuje při působení rovnoměrného svislého zatížení a držení 

v polovině rozpětí nosníku. Dle modelu sestaveného ve výpočetním programu užívajícím 

metodu konečných prvků je navržený prolamovaný nosník plně vyhovující danému zatížení 

i s 10 % rezervou, která by byla nižší, pokud by byl model zhotoven i s náběhy mezi stojinou 

a pásnicemi. Navrhovaný nosník je na působící sání větru více jak čtyřnásobně 

předimenzován dle všech tří přístupů výpočtu.  
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Pro zadaný halový objekt byl navržen prolamovaný nosník se sinusoidálními otvory ze 

základního profilu IPE 450 o výsledné výšce Ht = 748 mm. V nosníku je navrženo 5 otvorů 

o výšce ao = 596 mm a celkové délce otvoru s = 1076 mm. Šířka sloupku stojiny mezi otvory 

je wo = 250 mm a šířka koncového sloupku stojiny wend = 1040 mm. Na daný půdorys 

15 x 39 metrů je navrženo 16 prolamovaných nosníků Angelina.  
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