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Táto diplomová práca sa zaoberá statickou analýzou konštrukcie diaľničného 

betónového mosta s rešpektovaním fáz výstavby. Výpočtové modely mosta 

boli vytvorené v programe RFEM 6. V modeloch bolo uplatnené postupné 

predpínanie konštrukcie. Analýza fáz výstavby je uplatnená na modeloch 

mosta aj v kombinácii s modálnou a stabilitnou analýzou. Práca sa tiež zaoberá 

časovo závislou analýzou, teda vplyvom reologických vlastností materiálu. 
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This diploma thesis deals with a static analysis of a highway bridge structure 

with respecting of construction stages. Computational models of the bridge 

were created using RFEM 6 software. Gradual prestressing of the structure was 

applied in the models. Construction stages analysis is also applied to the 

bridge models in combination with modal and stability analysis. This thesis 

also deals with time – dependent analysis, therefore influence of rheological 

properties of material. 
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Predmetom diplomovej práce je výpočet betónovej konštrukcie 

s rešpektovaním fáz výstavby a preverenie možností výpočtu účinkov 

dotvarovania betónu pri analýze výstavby vo fázach. Zvolená betónová 

konštrukcia je inšpirovaná diaľničným mostným objektom cez údolie 

Malkovského potoku nachádzajúceho sa na východnom Slovensku na 

obchvate mesta Prešov. 

Pre účely tejto práce boli vytvorené dva výpočetné modely mosta, ktoré sa 

odlišujú spôsobom ich modelovania. Oba sú vytvorené v programe RFEM 6 od 

spoločnosti Dlubal Software s.r.o.  

 

V prvej časti práce sa nachádza priblíženie konštrukcie skúmaného 

mosta a popis vytvorených modelov. Ako geometrického riešenia, tak aj 

spôsobu ich zaťažovania. Ďalšie časti sa zaoberajú viacerými analýzami, 

ktorými boli vytvorené modely podrobené.  

 

Hlavnou analýzou tejto práce je analýza fáz výstavby. V tejto časti je popísané 

akým spôsobom je most postupne budovaný, čo je aplikované v modeloch. 

Zároveň sa v tejto časti nachádza aj vyhodnotenie získaných výsledkov.  

 

Ďalšia časť práce je zameraná a časovo závislú analýzu. Žiaľ z dôvodu 

prebiehajúceho vývoja programu nebolo možné aplikovať túto analýzu 

v kombinácii s analýzou stavebných fáz na skúmanej konštrukcii mosta. Vplyv 

reologických vlastností je v tejto časti preukázaný na jednoduchej konštrukcii.  

 

V posledných častiach sa práca zaoberá modálnou a stabilitnou analýzou, 

ktoré sú vytvárané na modeloch mosta. V kombinácii s analýzou stavebných 

fáz sú predstavené výsledky správania skúmanej konštrukcie. 
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Všetky analýzy, ktoré sú v tejto práci prezentované boli vykonané na 

modeloch mostnej konštrukcie, ktorá je inšpirovaná diaľničným betónovým 

mostným objektom cez údolie Malkovského potoka v Prešovskom kraji na 

Slovenku 

 

Na modelovanie konštrukcií a vytváranie analýz bol zvolený program 

RFEM 6 od spoločnosti Dlubal Software s.r.o., ktorý je určený pre statické 

výpočty metódou konečných prvkov. 

 

Na základe údajov z projektovej dokumentácie, poskytnutej 

spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., boli vyhotovené dva modely ľavého 

mostu tohto mostného objektu. Modely sa líšia v princípe a spôsobe ich 

modelovania. Kým je jeden tvorený čisto prvkami typu prút, druhý je  vytváraný 

pomocou plošných prvkov. Oba sú zaťažené vlastnou tiažou, ktorej účinky sú 

vyrovnávané predpínaním konštrukcie.  

 

 

 
 

Tento betónový most s komorovým prierezom je jedným z nosných 

objektov stavby diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh. Je súčasťou trasy 

Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod (Ukrajina). 

 

Čo sa týka základných geometrických údajov, objekt sa delí na ľavý most 

s celkovou dĺžkou 432,60 m so siedmimi poľami a na pravý most, ktorý má 

osem polí a dĺžku 487,60 m. Najvyšší stĺp tohto mostného objektu má výšku  

35 m [1]. 

 

Most bol realizovaný technológiou letmej betonáže, čiže budovaním 

vahadiel dvojicou betonárskych vozíkov od zárodku postupne po jednotlivých 

lamelách, čo je zobrazené na Obr. 2.2. 

 

 
 

Obr.  2.1 - Schéma pozdĺžneho rezu ľavého mosta [2] 
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Prútový model je jednoduchší čo sa týka modelovania, pretože všetky 

prvky tohto modelu sú vytvorené ako prúty a kvôli celkovému spolupôsobeniu 

sú napojené na líniu prútov hlavného nosníka. Do osi konštrukcie 

transformujeme jej priestorové pôsobenie [3]. 

 

 
Obr.  2.3 - Prútový model 

 

 

 

Na všetky betónové časti konštrukcie je v modeli použitý betón C35/45. 

Materiál použitý na oceľové prvky je oceľ triedy S355 a predpínacie laná sú 

z materiálu s označením St1660/1860.  

 

Spodná stavba  

Každý zo šiestich stĺpov je tvorený dvoma prútmi s obdĺžnikovým 

profilmi 6,0 m x 1,3 m s rozpätím 5,0 m. Ich výška sa pohybuje od 10 m do  

35 m. Dva najvyššie stĺpy sú dočasne počas výstavby vystužené oceľovými 

prútmi s valcovanými I prierezmi  s výškou 0,8 m a šírkou 0,6 m. Ako je vidieť 

z obrázku 2.4, stĺpy sú napojené na hlavnú líniu nosnej konštrukcie a pomocou 

excentricity odsadené. 

Obr.  2.2 - Most cez údolie Malkovskeho potoka 
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Všetky stĺpy sú pevne uložené, votknuté, do podložia. Pevné uloženie je 

aj medzi nosnou konštrukciou a stĺpmi č. 1, 2, 5, 6. Označenie jednotlivých 

stĺpov je zjavné z obrázku 2.3.  

Na spojenie hlavnej nosnej konštrukcie so spodnou stavbou v mieste stĺpov  

č. 3 a č. 5 sú využité betónové vrubové kĺby. Vznikajú vytvorením protiľahlých 

zárezov, vrubov, do prvku a tým oslabujú prierez. Medzi vrubmi  vzniká tenká 

betónová vrstva [4]. Tieto kĺby sú v modeli vytvorené pomocou uzlových kĺbov 

na konci prútov, viditeľné sú na stĺpe č. 4 na obrázku 2.4. 

Koncové časti nosnej konštrukcie mosta sú uložené na oporách pomocou 

hrncových všesmerne pohyblivých ložísk. Sú to ložiská s elastomérovou 

vložkou, ktorá je uzatvorená do oceľového hrnca. V modeli je tento typ uloženia 

nahradený uzlovou posuvnou kĺbovou podperou. 

 

Nosník  

Hlavný nosník, je komorového prierezu s nábehmi a je taktiež vytvorený 

pomocou prútov. Nábehy komory sú v modeli vytvorené pomocou piatich 

rôznych prierezov, ktoré sú znázornené na obrázku 2.3 rôznymi farbami. 

Všetky majú výšku 3,5 m a šírku na spodnej časti 6,55 m, vrchnú šírku aj 

s vyložením 13,55 m a hrúbku hornej dosky komory 0,5 m. Menenými 

rozmermi sú hrúbka stien a dna komory. 

Jednotlivé prúty sú zarovnané podľa vrchného okraja komory pomocou 

excentricít aby neboli tzv. odskákané, pretože majú rozdielne výšky ťažísk.  

 

 
 

Obr.  2.5 - Príklady prierezu komôr 

 

Na obrázku 2.5 sú znázornené dva typy komôr. Mohutnejšia je umiestnená 

nad stĺpmi a slúži ako priečna výstuha. Druhý prierez sa nachádza uprostred 

Obr.  2.4 - Stĺpy č. 1 a č. 4 
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jednotlivých polí mosta. Uvedené farby sú pre lepšiu predstavu umiestenia 

komôr z obrázkov 2.3 a 2.4. 

 

Predpínacia výstuž 

Prvky mostnej konštrukcie, ktoré boli doteraz spomínané sú 

vymodelované ako prúty typu nosník. Externá predpínacia výstuž je na rozdiel 

od nich modelovaná pomocou prútu typu kábel kruhového prierezu. Hlavná 

výhoda tohto typu prútu je, že prenáša iba normálovú silu. V modeli sa 

nachádza jeden predpínací kábel, ktorý prechádza celou dĺžkou mosta. Keďže 

sa na reálnej konštrukcii nachádzajú štyri externé predpínacie káble a nie 

jeden, bolo v modeli potrebné zakomponovať účinky týchto štyroch káblov do 

jedného vymodelovaného. Čiže čo sa týka geometrie je priemer kábla v modeli 

je štvornásobný v porovnaní s jedným reálnym káblom. S účinkami od jeho 

prepätia bolo uvažované podobne ako s priemerom, čo je viac popísané 

v kapitole 2.2.2. 

Spolupôsobenie hlavného nosníka a predpínacej výstuže je zabezpečené 

tuhými ramenami, ktoré spájajú hlavnú líniu prútov nosníka a kábel v miestach 

zmeny uhla jeho trasovania. Na konci tuhých ramien bližšie pri kábli je kĺb, 

ktorý umožňuje jeho horizontálny pohyb a tým simuluje voľný pohyb kábla 

v deviátore. 

 

 
 

Obr.  2.6 - Externá výstuž prútového modelu 

 

Okrem externej výstuže konštrukcia hlavného nosníka mosta  obsahuje 

aj súdržnú predpínaciu výstuž, ktorá slúži na predpínanie jednotlivých 

segmentov behom výstavby mosta. Na nasledujúcich obrázkoch 2.7 a 2.8 sú 

znázornené schémy súdržnej predpínacej výstuže hlavného nosníka [2]. 

Konkrétne schéma pozdĺžneho rezu, obrázok 2.7, ktorý zobrazuje vahadlo 

stĺpu č. 1. Tu sú jasne viditeľné jednotlivé segmenty a ich predpínacie laná, 

ktoré sú rôzne dlhé, ale priemer a predpätie na ktoré sú napínané je rovnaké.  

Na 2.8 vidíme schémy priečnych rezov nad stĺpom č. 1 a uprostred poľa medzi 

stĺpmi č. 1 a č. 2. Pre lepšiu orientáciu sú tu zobrazené aj externé káble, ktoré 

sú označené. Ostatné výstuže na schéme patria do kategórie súdržné. 

Vyznačujú sa tým, že sú umiestnené vo vnútri stien komory.   

 

 
Obr.  2.7 - Schéma súdržnej výstuže v pozdĺžnom reze [2] 
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Obr.  2.8 -  Schémy súdržnej výstuže v priečnych rezoch [2] 

Z obrázkov 2.7 a 2.8 je zjavné, že súdržnej výstuže sa v konštrukcii 

nachádza o mnoho viac ako externej. Nie je ideálne vytvárať v modeli každý jej 

prút zvlášť a napájať ich na hlavnú líniu nosníku pomocou excentricít. Model 

by potom bol veľmi neprehľadný.  

Najprv teda bolo uvažované s možnosťou modelovať súdržnú výstuž 

podobným spôsobom ako externú, čiže si vytvoriť skupiny káblov, ktoré bude 

reprezentovať v modeli jeden, ale s vlastnosti odpovedajúcim všetkým káblom 

zo skupiny. Pri vytváraní analýzy stavebných fáz, ktorá je priblížená v kapitole 

3 tejto práce sa zistilo, že tento spôsob modelovania súdržnej výstuže je tiež 

nevhodný. V jednotlivých fázach nebolo možné zmeniť vlastnosti prútov 

súdržných výstuží do požadovanej miery. V mieste stĺpu sa postupným 

budovaním táto výstuž hromadí, teda náhradný kábel by mal nadobúdať 

priemer a aj jeho predpínacia sila by mala narastať. Čo taktiež viedlo ku 

estetickým nedokonalostiam modelu. 

Preto bol vymyslený nový spôsob modelovania súdržnej výstuže, ktorý sa 

orientuje hlavne na jej účinky. A to pomocou ekvivalentného zataženia na 

excentricitách. 

 

 

 

 

Vlastná tiaž 

 Model je zaťažený vlastnou tiažou, proti ktorej pôsobia účinky súdržnej 

predpínacej výstuže aj externých káblov. 

Vlastná tiaž konštrukcie je spočítaná pomocou softwaru RFEM 6.  

 

Zaťaženie predpínaním 

Ako už bolo naznačené vyššie, pôsobenie voľnej a súdržnej predpínacej 

výstuže je do programu zadávané rozdielnymi spôsobmi. 
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a) Externých káblov 

Na reálnej konštrukcii sa nachádza viac voľných káblov, ale keďže je 

v prútovom modeli všetko vztiahnuté k línii hlavného nosníka je postačujúce 

namodelovať jeden kábel s vlastnosťami odpovedajúcimi všetkým káblom 

z reálnej konštrukcie.  

Zaťaženie zvolené v programe RFEM 6 je typu počiatočne predpätie 

zadávané na prút typu kábel. Jeho veľkosť je V = 63 710,4 kN, čo odpovedá sile 

vyvolanej štyrmi predpínacími káblami s priemerom 130 mm napínanými na 

predpätie 1200 MPa. 

 
Obr.  2.9 - Zaťaženie externou predpínacou výstužou 

 

b) Súdržných káblov 

Súdržných predpínacích káblov je v reálnej konštrukcii 

niekoľkonásobne viac ako voľných a ich umiestnenie sa odvíja od postupnej 

výstavby konštrukcie – stavebných fáz. Po dokončenej betonáži daného úseku, 

symetrických lamiel, je tento úsek predopnutý. Vo väčšine prípadov sú na 

predopnutie jednej lamely použité 3 predpínacie káble, ktoré sa nachádzajú 

primárne vo vrchnej stene komory. Pre nasimulovanie pôsobenia týchto 

káblov bolo vytvorených viacero zaťažovacích stavov s ekvivalentným 

zaťažením s hodnotou získanou podobne ako pri externej predpínacej sile, čiže 

z počtu káblov na reálnej konštrukcii, ich priemerom a predpätím na ktoré sú 

napínané. Pojem ekvivalentné zaťaženie predstavuje rovnovážnu sústavu síl, 

ktorá popisuje účinok predpínacieho kábla na konštrukciu [5]. 

 

Keďže súdržné káble sú rovné a ohýbajú sa iba z dôvodu kotvenia, 

ekvivalentné zaťaženie je namodelované ako normálové sily na excentricite od 

hlavnej línie, pôsobiace na koncoch aktuálne vymodelovaných lamiel. To je 

zobrazené na obrázku 2.11. 

  

Ekvivalentnými silovými účinkami od predpínania rovného káblu na 

spojitom nosníku je normálová sila, s veľkosťou rovnakou ako predpínacia, 

a ohybový moment od predpínacej sily, viditeľné na obrázku 2.10. Tento 

moment pôsobí na ramene, ktoré predstavuje vzdialenosť káblu od ťažiska 

prútu, čiže excentricitu káblu [5]. 
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Obr.  2.10 - Príklad ekvivalentného zaťaženia 

Ako je spomenuté vyššie, v modeli je zadaná horizontálna zložka 

ekvivalentného zaťaženia na excentricite, preto nie je potrebné zadávať aj 

zložku ohybového momentu. Program s ním automaticky uvažuje.  

 

 
 

Obr.  2.11 - Ekvivalentné zaťaženie v modeli 

Obrázok 2.11 zobrazuje časť konštrukcie nad stĺpom v podobe osovej 

schémy, kde sú viditeľné horizontálne zložky ekvivalentného zaťaženia. 

V tomto prípade predpínajú časť nosnej konštrukcie, zárodku, nad stĺpom č. 1 

a všetky pôsobiace káble sú umiestnené v hornej doske komory. Silová 

excentricita má preto veľkosť 1,082 m, čo odpovedá vzdialenosti ťažiska prútu 

od stredu hornej dosky komory.  

Na obrázku 2.11 je tiež viditeľné ako sú prúty s rozdielnymi prierezmi 

odsadené excentricitami, aby tvorili súvislú líniu. 

 

 

 
 

Tento model znázorňuje tú istú konštrukciu mosta. Odlišuje sa od 

prútového modelu spôsobom jeho vytvárania. Ako už názov napovedá, tento 

model je tvorený primárne  2D prvkami, plochami. Jednotlivé plochy sú určené 

ich hrúbkov líniami, ktoré ich ohraničujú. 

 

 

 
Obr.  2.12 - Plošný model 
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Materiál, základná geometria a usporiadanie sú rovnaké ako  

v prútovom modeli. Pre jednoduchšiu orientáciu je prútový model označený 

ako model 1 a plošný ako model 2. V nasledujúcej časti sú popísané hlavné 

rozdiely pri ich vytváraní. 

 

Spodná stavba 

Stĺpy č. 1 a 2 sú vystužené po celej výške oceľovými prútmi s kruhovým 

prierezom o priemere 0,5 m. Stuženie je takisto dočasné. Ostatné stĺpy, ich 

uloženie a aj napojenie hlavnej konštrukcie na spodnú stavbu sú nezmenené. 

Kvôli spôsobu modelovania je u plošnej varianty potrebné zadávať všetky 

podpery a kĺby ako líniové a nie uzlové ako v predchádzajúcom prípade. 

 

 
 

Obr.  2.13 - Stuženie stĺpu č. 1 

 

Nosník  

Komorový nosník tohto modelu sa tiež delí na časti s rôznymi rozmermi 

pre zaistenie nábehov komory. Postupne sa menia šírky stien a dna komory.  

Priečne výstuhy nad stĺpmi sú vytvorené pomocou betónových plôch o hrúbke 

0,8 m, ktoré sú zobrazené na obrázku 2.14. 

Plochy s rôznymi hrúbkami sú v modeli vyobrazené odlišnými farbami. 

 

 
 

Obr.  2.14 - Priečne výstuhy 
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Predpínacia výstuž 

Externá predpínacia výstuž je vymodelovaná dvoma prútmi vo vnútri 

komorového nosníka po celej jeho dĺžke. 

 

 
 

Obr.  2.15 - Deviátory pre externú predpínaciu výstuž 

Prepojenie káblov s nosníkom je zabezpečené deviátormi, ktoré sú 

zobrazené na obrázku 2.15. Nachádzajú sa v miestach zmeny sklonu 

predpínacej výstuže a majú šírku 0,8 m.  

 

Na nasimulovanie voľného pohybu káblov v deviátoroch je nutné aj v tomto 

modeli vytvoriť prepojenie medzi káblom a deviátorom pomocou krátkych 

tuhých ramien s kĺbmi. To je viditeľné na obrázku 2.16, kde je vyobrazený 

externý kábel prechádzajúci deviátorom. Tuhé rameno, naznačené krátkou 

čiernou čiarkovanou čiarou, spája dva uzly. Jeden z nich, vrchný, je súčasťou 

vygenerovanej siete konečných prvkov, ktorá nim prechádza. Čiže je 

zaintegrovaný do plochy deviátora zobrazeného zelenou farbou. Druhý uzol 

tuhého ramena patrí prútom externého predpínacieho kábla v mieste jeho 

zalomenia. Zároveň je na tomto konci ramena aj kĺb, ktorý je hlavný prvok na 

umožnenie pohybu kábla. Týmto kĺbom je zabezpečené uvoľnenie na posun 

v smere globálnej ose x, čo odpovedá pozdĺžnemu smeru mosta.  

 

 
 

Obr.  2.16 - Detail prepojenia káblu s deviátorom 
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Vlastná tiaž 

 Vlastná tiaž je vypočítaná programom rovnako ako v prípade prútového 

modelu. 

 

Zaťaženie predpínaním 

a) Externých káblov  

 Počiatočná predpínacia sila všetkých káblov na reálnej konštrukcii je 

získaná rovnakým spôsobom, avšak v tomto prípade je jej pôsobenie 

rozdelené medzi dva voľné káble. 

 

b) Súdržných káblov 

 Uvažovanie s ekvivalentným zaťažením, veľkosť jeho zložiek a aj spôsob 

modelovania je rovnaký ako v prípade prútového modelu.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Mostný objekt je vybudovaný technikou letmej betonáže s postupom 

výstavby začínajúcim od stĺpov cez zárodky komorového nosníka až po 

spájanie jednotlivých vahadiel do jedného celku. Most teda behom výstavby 

prechádza rôznymi zmenami napríklad zmenami konštrukčného systému, 

zmenami okrajových podmienok či zmenami pôsobenia zaťaženia.  

 

Je dôležité vytvárať modely konštrukcií s prihliadnutím na analýzu fáz 

výstavby, pretože sa ich kritické chovanie môže vyskytnúť kedykoľvek počas 

výstavby. Alebo opačne, analýza fáz výstavby môže v niektorých prípadoch 

prispieť ku ekonomickejšiemu návrhu. Modely v ktorých je táto analýza 

uplatnená realistickejšie zobrazujú chovanie konštrukcie hlavne kvôli 

postupnému pridávaniu jej častí a zaťažení na nich.  

Program RFEM 6 je vhodný na túto analýzu, pretože obsahuje doplnok, tzv. 

add - on,  s názvom CSA (Construction stages analysis). 

 

 

 
 

Pre jednoduchšiu predstavu vplyvu analýzy stavebných fáz bol 

vytvorený model trojpoľového spojitého nosníka s dĺžkou 30 m a obdĺžnikovým 
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prierezom 0,5 x 1,0 m. Nosník je rozdelený na tri rovnako veľké časti, ktoré sú 

v programe postupne pridávané a zaťažované. 

Na obrázku 3.1 sú hodnoty priehybov v jednotlivých poliach nosníka od 

zaťaženia 100 kN/m a porovnanie výsledkov dvoch rôznych prístupov 

modelovania. Konštrukcie zaťaženej naraz ako celku a konštrukcie 

vytvorenej postupným  modelovaním a zaťažovaním.  

 

 

 

 

 

Pri porovnaní výsledkov, čiže priehybov od zaťaženia celej konštrukcie 

naraz a tretej, finálnej, fázy je viditeľná zmena v hodnotách výsledných 

priehybov. Priehyby vypočítané postupne dosahujú vyššie hodnoty v každom 

poli ako vo finálnej fáze, tak aj vo fázach počas budovania.  

  

Z tohto príkladu je zjavné, že sú jednotlivé časti konštrukcie odlišne namáhané 

počas výstavby konštrukcie. Najvýraznejšie zmeny sa objavujú v prostrednom 

poli, kde je pomocou výpočtu bez uvažovania stavebných fáz dosiahnutý 

priehyb 0,6 mm. Pri zakomponovaní stavebných fáz do výpočtu je priehyb 

tohto poľa pri dostavaní celej konštrukcie 4,6 mm. Čo je nárast o viac ako  

600 %. Zároveň po výstavbe tohto prostredného poľa na ňom vznikajú 

priehyby dosahujúce hodnotu až 6,9 mm, čo je viac ako 1000 % nárast oproti 

hodnote získanej bez uvažovania stavebných fáz. 

 

Rozdiely vznikajú kvôli odlišným prístupom ku výpočtu. Kým v prvom 

prípade, je konštrukcia vypočítaná ako celok, pri analýze stavebných fáz 

výpočet každej novej fázy rešpektuje vnútorné sily a deformácie na časti 

konštrukcie predchádzajúcej fázy. 

 

 

 

 

 

1 2 3

5,2 0,6 5,2

1 9,7

2 6,9 6,9

3 7,6 4,6 6,7

Fázy

Priehyby [mm]

PoleSpôsob 

modelovania

Celá konštrukcia 

Obr.  3.1 - Priehyby nosníka 
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Postup výstavby mosta cez údolie Malkovského potoka sa okrem 

jednotlivých fáz dá rozdeliť na väčšie celky očíslované 0 – 5 [2]. Celok 0 

predstavuje výstavbu všetkých stĺpov. Ostatné obsahujú postupnú výstavbu 

lamiel a vahadiel buď nad dvojicou stĺpov, alebo krajnými oporami. Ich 

usporiadanie a veľkosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke 3.1 a na schémach 

3.3 a 3.4. Stĺpy sú označené podľa postupu výstavby vahadiel. Označenie 

jednotlivých zárodkov a stĺpov odpovedá poradiu ich výstavby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

číslo
dĺžka      

[m]
číslo

dĺžka      

[m]

12 L7 7 10

13 L8 8 5

14

15 Z3 3 12

16 L9 9 8

17 L10 10 10

18 L11 11 10

19

20 L12 12 10

21 L13 13 8

22

Ozna -         

čenie

spojenie koštrukcie s oporou č.1 + 

odstránenie dočasnej podpery 

spojenie vahadiel stĺpov č. 1 - 6 + 

dočasná podpera pred napajaním na 

operu č. 2

spojenie koštrukcie s oporou č.2 + 

odstránenie dočasnej podpery 

5

Celok Fáza

Zárodok

4

Lamela

3

číslo
dĺžka      

[m]
číslo

dĺžka      

[m]

0 1

2 Z1 1 12

3 L1 1 8

4 L2 2 10

5 L3 3 10

6

7 Z2 2 12

8 L4 4 8

9 L5 5 10

10 L6 6 10

11

2

Celok

Zárodok

Fáza

Lamela
Ozna -         

čenie

výstavba stĺpov č. 1 - 6

spojenie vahadiel stĺpu č . 1 a 2 + 

odstránenie výstuh stĺpov

spojenie vahadiel stĺpov č. 1 - 4 + 

dočasná podpera pred napájaním na 

operu č. 1

1

Tab. 3.1 - Fázy výstavby 
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Každá zo schém postupnej výstavby, obrázok 3.2, odpovedá jednému z celkov 

1 – 5.  

 

 

 

 
 

Na oboch modeloch boli vytvárané fázy výstavby, ktoré kopírujú princíp 

výstavby reálnej konštrukcie a zároveň zahŕňajú predpätie každého segmentu. 

Práve kvôli postupnému vnášaniu predpätia do konštrukcie je fáz výstavby 

v modeloch vytvorených viac ako ich je uvedených v tabuľke 3.1.  

Obr.  3.2 - Schémy postupnej výstavby 
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Na vytváranie analýzy stavebných fáz v programe RFEM 6 je potrebné 

mať vytvorený celkový model z ktorého sa do jednotlivých fáz vyberajú jeho 

časti. Program v danej fáze potom počíta iba s vybranou časťou, prípadne s už 

aktívnymi časťami, ktoré boli priradené predchádzajúcim fázam.  

Zároveň je potrebné mať v programe vytvorené zaťažovacie stavy, ktoré 

chceme v jednotlivých fázach uplatňovať. Nie je nutné oddeľovať zaťaženie na 

zaťažovacie stavy podľa fáz. Program z priradeného zaťaženia použije iba tú 

jeho časť, ktorá sa vzťahuje na aktívnu časť konštrukcie v danej fáze [6]. 

 

Napríklad na jednoduchom modeli z obrázku 3.1 bol vytvorený jeden 

zaťažovací stav, ktorý obsahoval zaťaženie na všetky tri prúty v modeli. Tento 

stav bol priradený všetkým trom stavebným fázam. Keďže prvá fáza výstavby 

obsahuje iba jeden prút, program pri jej riešení počítal iba so zaťažením na 

tento jeden prút. 

 

Vytváranie fáz sa teda skladá z dvoch častí. Priraďovanie časti modelu 

z geometrického hľadiska v rátane okrajových podmienok a zaťažovanie 

konštrukcie.  

V prvej časti tohto procesu sa pridávajú jednotlivé prvky modelu, čiže prúty, 

plochy alebo telesá a ich uloženia a napájania. Zároveň je možné vo fáze meniť 

vlastnosti už zadaných  prvkov. Ako napríklad spôsob napájania na zbytok 

konštrukcie či zmenu princípu podpery. Okrem pridávania prvkov sa dajú už 

aktívne prvky odoberať.  

Takisto každej fáze môžu byť priraďované aj odoberané jednotlivé zaťažovacie 

stavy. 

 

 

 

 

Spôsob vytvárania stavebných fáz v prútovom modeli je zobrazený na 

nasledujúcich obrázkoch. Zachytávajú fázy budovania vahadiel stĺpu č. 1 a  

č. 2 až po ich prepojenie, čiže simulujú výstavbu a postupné predpínanie 

prvého celku z obrázku 3.2. Obrázok 3.3 zobrazuje celok 0 – výstavbu všetkých 

stĺpov.  

Čo sa týka zaťaženia, vlastná tiaž je priradená samozrejme všetkým fázam 

a ekvivalentné zaťaženie od predpínania sa zadáva postupne. 

 

 
Obr.  3.3 - Fáza 1 modelu 1 (CS1) 
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Fáza 2 

CS2 

 

 

 

 

 

 

Fáza 3 

CS3 

 

 

 

 

 

 

Fáza 4 

CS4 

 

 

 

 

 

 

Fáza 8 

CS8 
 

 

 

 

Obr.  3.4 - Fázy 2, 3, 4 a 8 modelu 1 (CS2, CS3, CS4 a CS8) 

 

Na obrázku 3.4 je zobrazené budovanie vahadiel len stĺpa č. 1, no 

v týchto fázach sa budujú vahadla aj stĺpa č. 2.  

Do fázy 2 (CS2) prútového modelu je priradený zárodok hlavej nosnej 

konštrukcie, ktorý je rovno predopnutý. 

Vo fáze 3 (CS3) je pridaná polovica lamely L1. V ďalšej fáze (CS4) je pridaná 

druhá polovica lamely L1 a celý vybudovaný segment je predopnutý.  

Tento postup je analogický až po fázu 8 (CS8), kde je dobudovaná druhá 

polovica lamely L3 a vahadlá stĺpov sú predopnuté. Je to posledná fáza pred 

spojením doposiaľ vybudovaných častí konštrukcie. 
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Fáza 

9 

CS9 

 

 

 

Fáza 

10 

CS10 

 

 
Obr.  3.5 - Fázy 9 a 10 modelu 1 (CS9 a CS10) 

 Na prepojenie vahadiel stĺpu 1 a 2 sú vytvorené dve fázy. Fáza č. 9  (CS9) 

simuluje geometrické prepojenie vahadiel a predopnutie poľa medzi stĺpmi 

predpínacou výstužou v spodnej doske komory. Fáza č. 10 (CS10) slúži na 

odstránenie dočasného stuženia zo stĺpov, čiže deaktiváciu prvkov stužidla. 

 

 V celkoch 2 a 4 zo schémy 3.2  je uplatnený skoro identický postup. Líšia 

sa iba tým, že na prepojenie vahadiel konštrukcie je použitá iba jedna stavebná 

fáza, pretože stĺpy týchto celkov nemajú dočasné výstuhy.  

 

 Celky 3 a 5 zo schémy 3.2 sú špecifickejšie, pretože namiesto použitia 

symetrických vahadiel  na stĺpoch  sa hlavná nosná konštrukcia v mieste 

dobudovania predchádzajúceho vahadla podoprie a k tomu sa postupne 

pripoja ostávajúce dve lamely.  

Vo fáze 18 (CS18) na obrázku 3.6 je znázornená dočasná podpera, ktorá tvorí 

základ na výstavbu posledných lamiel L7 a L8. Po ich výstavbe je vo fáze 22 

(CS22) predopnuté prvé pole mostu spodnou predpínacou silou a dočasná 

podpera  sa deaktivuje a naopak kĺbová podpera v mieste opory sa aktivuje. 

 

 

Fáza 18 

CS18 

 

 

 

 

Fáza 22 

CS22 

 

 

Obr.  3.6 - Fáza 18 a 22 modelu 1 (CS18 a CS22) 
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Postup pri vytváraní stavebných fáz v tomto modeli sa mierne líši od 

postupu v prútovom modeli. V plošnom modeli nie  sú rozdeľované jednotlivé 

lamely na dve časti, ale sú vytvorené naraz v jednej fáze a v nasledujúcej sú 

predopnuté.  Prvá fáza zahŕňa celok 0, čiže aktiváciu všetkých stĺpov. Ďalšie 

fázy sú zobrazené na obrázkoch 3.7 a 3.8. 

 

Fáza 2 

CS2 

 

 

 

 

 

Fáza 3 

CS3 

 

 

 

 

 

Fáza 4 

CS4 

 

 

 

 

 

Fáza 5 

CS5 

 

 

 

 

 

Fáza 9 

CS9 

 

 

 

 

 

Obr.  3.7 - Fázy 2, 3, 4, 5 a 9 modelu 2 
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Fáza 11 

CS11 

 
 

Obr.  3.8 - Fáza 11 modelu 2 

Do fázy č. 9 (CS9) sú budované vahadlá stĺpov č. 1 a č. 2 zvlášť. Podobne 

ako v prútovom modeli sú vo fáze č. 10 (CS10) spojené a vo fáze č. 11 (CS11) 

predopnuté spodnou výstužou. Dočasné stuženie stĺpov je v tejto fáze takisto 

odstránené. 

Postupovanie pri modelovaní fáz výstavby pre celky 3 – 5 je analogické.  

 

 

 
 

V tejto kapitole sa nachádza súhrn výsledkov pôsobenia vlastnej tiaže 

a postupného predpínania na konštrukciu v oboch modeloch. 

Ako skúmané veličiny boli vybrané z deformácií - globálna absolútna 

deformácia konštrukcie a z vnútorných síl - ohybový moment.  

 

Pre získanie výsledkov statickej analýzy pomocou metódy konečných 

prvkov je možné použiť viacero rôznych prístupov ku výpočtu.  Medzi nich patrí 

výpočet pomocou teórie prvého radu, teórie druhého radu a pomocou teórie 

veľkých deformácií. 

 

V teórii prvého rádu sa pretvorenie počíta s uplatnením teórie malých 

deformácií. Čo výrazne uľahčuje výpočet, pretože sa geometria telesa a tvar 

vlastností materiálu v dôsledku deformácií nemenia. Vnútorné sily a napätia 

sú počítané na nepretvorenej konštrukcii. 

Teória druhého rádu tiež využíva pri výpočte pretvorenia teóriu malých 

deformácií, ale už zohľadňuje postupné deformovanie konštrukcie od 

pôsobiaceho zaťaženia. Teda vnútorné sily a napätia sú počítané na 

pretvorenej konštrukcii. 

Pri počítaní konštrukcie teóriou veľkých deformácií je pretvorenie získavané 

pomocou teórie veľkých deformácií a vnútorné sily a napätia sa počítajú na 

pretvorenej konštrukcii. 

 

Na výpočet statickej analýzy s rešpektovaním fáz výstavby skúmaného mosta 

bol použitý geometricky lineárny výpočet, výpočet podľa teórie prvého radu. 
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Na nasledujúcich obrázkoch sú zobrazené priehyby a vnútorné sily 

druhej až desiatej fázy prútového modelu na jeho osovej schéme. Simulujú 

výstavbu vahadiel na stĺpoch č. 1 a č. 2 až po ich prepojenie a následné 

predopnutie, čiže výstavby celku 1. Keďže vahadlá na týchto stĺpoch sú 

symetrické, je postačujúce ukázať výsledky na poli medzi nimi.   

Správanie konštrukcie pri pridávaní častí ostatných celkov je veľmi podobné 

ako u celku 1, pretože ich geometria a postup výstavby sú skoro rovnaké. 

 

 

Globálne deformácie: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Obr.  3.9 - Globálne deformácie fáz CS2 - CS7 modelu 1 
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Obr.  3.10 - Globálne deformácie fáz CS8 - CS10 modelu 1 

 Uvedené globálne priehyby na obrázkoch 3.9 a 3.10 sú v [mm] a ich 

hodnoty sa pohybujú od 0,3 mm do 15,3 mm. Je dobre viditeľné ako sa 

striedajú fázy pridávania častí lamiel s fázami v ktorých sú pridávané časti aj 

predpínané. Účinky súdržnej výstuže pôsobiacej vo vrchnej doske komory sú 

vo fázach s párnym označením, čiže CS2, CS4, CS6 a CS8. Výsledky fázy CS10 

obsahujú hodnoty priehybov po predopnutí časti konštrukcie káblami 

v spodnej doske komory.  

 

Predpínanie konštrukcie súdržnou výstužou má vyrovnávať účinky 

vlastnej tiaže konštrukcie. V tomto modeli je snaha vyrovnať  účinky vlastnej 

tiaže pri porovnávaní hodnôt so zvislými priehybmi. Kvôli komplikovanosti 

konštrukcie by bolo vyrovnávanie podľa absolútnych deformácií, posunov, 

náročné. Absolútny posun je výslednica posunov v smeroch jednotlivých osí 

globálneho súradnicového systému. Teda zvislá deformácia je jednou z jeho 

zložiek a bola vybratá preto, lebo je najvýraznejšia. Vďaka jej vyrovnaniu je aj 

absolútny posun pomerne malý.  

Hodnoty priehybov, ako zvislých tak absolútnych, na koncoch prútov vo fázach 

kedy je do modelu vnesené predopnutie sú uvedené v tabuľke 3.2. Globálna 

zvislá os v modeli smeruje nadol, záporné hodnoty priehybov sú teda nad 

hlavnou líniou prútov nosníka. 
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Tab. 3.2 - Porovnanie deformácií model 1 

Neplynulé vykreslenie priehybov, zobrazené tzv. skokmi, je viac 

viditeľné vo fázach kde je zmena priehybu prútov výrazná, čiže vo fázach kde 

je zaktivované predpätie. Jednotlivé grafické odsadenia vznikajú z dôvodu 

snahy o vykreslenie deformácií novej fázy na nedeformovanom prúte, teda bez 

počiatočného priehybu. Veľkosti týchto odsadení odpovedajú hodnote 

posledného známeho priehybu pred výpočtom novej fázy. 

 

Správanie konštrukcie ako celku je zobrazené na obrázku 3.11. 

Vystihujú to fázy č. 33 (CS33) až č. 36 (CS36) prútového modelu.  

Vo fáze č. 33 je konštrukcia tesne pred dobudovaním poslednej lamely L18, 

zároveň je ešte podopretá na dočasnej podpere. Táto lamela je doplnená vo 

fázy č. 34.  

Vo fáze č. 35 je predopnuté pole medzi stĺpom č. 6 a krajnou oporou. Dočasnú 

podperu strieda opora. V tomto momente je aktívna celá konštrukcia hlavného 

nosníka vrátane jej napojenia na stĺpy mosta a aj pôsobenie všetkej súdržnej 

predpínacej výstuže. Fáza č. 36 slúži na pridanie a napnutie externej 

predpínacej výstuže.  

 

 

 

 

 

 
Obr.  3.11 - Globálne deformácie fáz CS33 - CS36 modelu  

Fáza v 

prútovom 

modeli

Zárodok/ 

lamela

Zvislý 

priehyb 

[mm]

Absolútny 

priehyb 

[mm]

CS2 Z1 -0,1 0,3

CS4 L1 -0,3 0,6

CS6 L2 0,3 1,7

CS8 L3 -0,5 4,6

CS10 L3 1,8 5,2
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Obr.  3.12 - Fáza CS36 detail deformácií 

 

Kvôli lepšej viditeľnosti sú na obrázku 3.11 aktívne podpory danej fázy 

vyznačené a faktor zobrazenia priehybov je niekoľkonásobne zväčšený. 

Z obrázku 3.12 je zrejmé, že pridanie a predopnutie poslednej lamely nijak 

výrazne, priam vôbec, neovplyvní deformácie zvyšku konštrukcie. Zato 

predopnutie mostu externou výstužou úplne mení podstatu jeho namáhania.  

Externá predpínacia výstuž by mala vyrovnávať ostatné stále zaťaženia na 

moste, ktoré v modeli nie sú zahrnuté a preto sa konštrukcia v najkritickejšom 

mieste prehýba až o 61,9 mm.   

 

Obrázok 3.12 zobrazuje detail výsledných priehybov vo fáze CS36 poľa mostu 

medzi stĺpmi č. 2 a č. 4. Tu je viditeľné aj to, ako sa správa hlavný nosník, ale aj 

deformácie prútov externých predpínacích káblov. Veľkosti globálnych 

deformácií prútov externého káblu sú podobné ako deformácie prútov 

hlavného nosíka. Ich hodnoty sa pohybujú medzi 11,4 mm  a 28,0 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Ohybové momenty: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Obr.  3.13 - Ohybové momenty fáz CS2 - CS5 modelu 1 
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Obr.  3.14 - Ohybové momenty fáz CS6 - CS10 modelu 1 

 Hodnoty ohybových momentov na obrázkoch 3.13 a 3.14 sú uvedené v 

[kNm].  Predlžovaním vahadiel postupne narastajú hodnoty nadpodporových 

momentov aj dĺžka ich pôsobenia. Zároveň je dobre viditeľné ako vnášanie 

predpätia ovplyvňuje vnútorné sily v jednotlivých prútoch. Náhle zmeny 

kladných momentov na záporné sa vyskytujú na miestach, v ktorých je 

pridávaná časť novej lamely na čerstvo predopnutý predchádzajúci celok 

konštrukcie. 

 

 Rovnako ako pri vyhodnocovaní výsledkov priehybov konštrukcie, sú na 

obrázku 3.15 zobrazené hodnoty momentov na konštrukcii v posledných 

fázach výstavby, či vo fázach CS33 – CS36.  
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Pre lepšiu viditeľnosť sú ohybové momenty zobrazené iba na hlavnej nosnej 

konštrukcii mosta a aktívne podpory v danej fáze sú znova zvýraznené. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Obr.  3.15 - Ohybové momenty fáz CS33 – CS36 modelu 

 

 Pridanie a predopnutie poslednej lamely (fázy CS33 - CS35) má podstatne 

väčší vplyv na veľkosti ohybových momentov ako na veľkosti deformácií. Hlavne 

v oblasti od stĺpu č. 6 až po koncovú oporu. Vo fáze CS35 je vysoký nárast 

momentu v mieste koncovej opory. Je to spôsobené aktiváciou ekvivalentného 

zaťaženia od predpínacej výstuže v spodnej doske komory.  

 

Fáza CS36, predpínanie externej výstuže, obsahuje niekoľkonásobne väščsie 

hodnoty momentov nad krajnými oporami mosta. Je to spôsobené tým, že 

externý kábel v prútovom modeli je napojený priamo na uzol opory a tým 

pádom externá prepínacia sila nepôsobí na excentricite. Čiže nevytvára opačne 

pôsobiaci moment ako je to nad stĺpmi, kde je kábel pripojený na osi stĺpov 

a odsadený excentricitou. Zároveň ku vysokej hodnote záporného momentu na 

koncoch mosta prispieva aj odsadenie prútov hlavného nosníka kvôli 

zarovnaniu vrchnej dosky komorových prierezov.  Tým je prút kábla umiestnený 

pod hlavnou líniou nosníka. Detail tohto usporiadanie je zobrazený na obrázku 

3.16. 
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Obr.  3.16 - Detail modelu v podpere 

 

 

Výsledné hodnoty deformácií tohto modelu sú takisto zobrazené na 

obrázkoch fáz výstavby prvého celku a posledných fáz výstavby, od 

namodelovania poslednej lamely po predopnutie celej konštrukcie.  

Z dôvodu mierne odlišného spôsobu vytvárania fáz, prvý celok v plošnom 

modeli obsahuje 10 fáz (CS2 – CS11).  

 

Globálne deformácie: 

 

 

 
Obr.  3.17 - Globálne deformácie fáz CS2 - CS4 modelu 2 
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Obr.  3.18 - Globálne deformácie fáz CS5 - CS9 modelu 2 
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Obr.  3.19 - Globálne deformácie fáz CS10 a CS11 modelu 2 

 

Výsledky sú zobrazované na natočenej konštrukcii, pretože je zaujímavé 

pozorovať, ako sa v jednotlivých fázach deformuje celá komora vytvorená 

pomocou plôch. Pre lepšiu viditeľnosť je použité zobrazenie transparentného 

modelu. 

Aj v tomto modeli bola snaha o vyrovnanie vlastnej tiaže súdržným predpätím. 

Fázy, ktoré sú predpínané  majú v tomto prípade nepárne označenie, čiže CS3, 

CS5, CS7 a CS9 pre účinky od vrchnej  súdržnej výstuže a CS11 pre predpínanie 

výstužou v spodnej doske komory. Z obrázkov 3.17 – 3.19 je viditeľné, že sa 

jednotlivé časti konštrukcie správajú obdobným spôsobom ako 

v predchádzajúcom modeli.  

 

Vo fázach a na miestach kde pôsobí súdržná predpínacia sila vznikajú 

maximá deformácií. Sú spôsobené koncentrovaním predpínacej sily, pretože 

ekvivalentné zaťaženie je modelované ako uzlové zaťaženie pôsobiace na 

jeden uzol v ploche dosky komory. Detail takéhoto miesta je zobrazený na 

obrázku 3.20. Tieto lokálne maximá neodpovedajú realite, pretože 

namodelované koncentrácie síl v skutočnosti nenastávajú. Na reálnej 

konštrukcii je súdržná výstuž rozptýlená a umiestnená v tuhších oblastiach 

prierezu ako je viditeľné na obrázku 2.8. Na rozdiel od lokálnych výsledkov, 

celková odozva konštrukcie odpovedá realite, teda nie je ovplyvnená 

spôsobom modelovania týchto síl. 
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Obr.  3.20 - Detail maxima deformácie 

 Vyrovnávanie vlastnej tiaže bolo vykonané rovnakým spôsobom ako 

v prútovom modeli a hodnoty deformácií na konci prútov v predpínaných 

fázach sú uvedené v tabuľke 3.3. 

 

 
 

Tab. 3.3 - Porovnanie deformácií model 2 

 

Hodnoty priehybov z tabuľky 3.3 sa nedajú určiť presne, pretože sú 

premenné po celom priereze komory. Odčítavaná hodnota bola primárne zo 

spodnej dosky komory. Hodnoty deformácií na vrchnej doske by mohli byť 

zavádzajúce práve kvôli vznikajúcim vrcholom (maximám) priehybov. 

 Z tabuľky je ale zrejmé, že zvislé priehyby sú menšie ako 3,0 mm a maximálne 

celkové deformácie sa držia pod hodnotou 4,0 mm. Pre porovnanie 

s prútovým modelom, kde je maximálny zvislý priehyb 1,8 mm a absolútna 

deformácia 2,5 mm, sa dá konštatovať, že priehyby prútov tých istých fáz sú 

v plošnom modeli mierne vyššie. Čo je hlavne spôsobené deformáciou celého 

prierezu komory, čo v prútovom modeli nenastáva.  

 

Výsledky sú zobrazené aj na koncových fázach, (CS39 a CS41), ktoré 

zobrazujú správanie plošného modelu vo fáze v ktorej je domodelovaný celý 

hlavný nosník a posledné pole mosta je predopnuté (CS39), a po poslednú fázu 

(CS41) – predopnutie mosta externou výstužou.  

Fáza v 

plošnom 

modeli

Zárodok/ 

lamela

Zvislý 

priehyb 

[mm]

Absolútny 

priehyb 

[mm]

CS3 Z1 0.1 - 0.3 0.0 - 0.3 

CS5 L1 0.2 - 0.5 0.0 - 0.6

CS7 L2 0.8 - 1.3 1.0 - 1.4

CS9 L3 -(1.0 - 0.4) 1.8 

CS11 L3 1.7 - 2.4 2.8 - 3.7
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Na obrázku 3.21 ale aj celkovo pri analyzovaní deformácií na plošnom modeli 

je najjednoduchšie sa orientovať podľa farieb na konštrukcii a ich mierok.  

 

Fáza CS39 v plošnom modeli odpovedá fáze CS35 v prútovom modeli. 

Maximálne priehyby v oboch modeloch v tomto štádiu sa nachádzajú v poliach 

medzi stĺpmi a dosahujú veľkosť hodnôt oscilujúcich okolo 13 mm – 15 mm. 

Rovnako sa dajú porovnať fázy CS41 z modelu 2 a CS36 z modelu 1, kde sa 

maximálna deformácia nachádza v prvom poli mostnej konštrukcie. Jej 

hodnota je 61,0 mm v plošnom modeli a 61,9 mm v prútovom modeli.  

Tu je viditeľné ako podobne sú vytvorené oba modely, aj keď základný princíp 

ich modelovania je odlišný.  

Zobrazenie ohybových momentov na plochách nie je až také názorné, 

preto pre tento model nie sú vyobrazené. Správanie modelu je podobné ako 

pri prútovom modeli, čo je už viditeľné aj z priehybov. 

 

Bolo by zaujímavé porovnať výsledné hodnoty vnútorných síl a 

deformácií tohto modelu  získaných statickou analýzou s výsledkami z modelu 

vyriešeného analýzou stavebných fáz. V poslednej fáze či už prútového alebo 

plošného modelu sú aktívne všetky ich komponenty a uvažované zaťaženia. 

Z geometrického hľadiska by bolo možné túto fázu porovnávať s modelom 

mosta vytvoreného bez fáz výstavby. Problém ale nastáva pri zaťažení, hlavne 

zaťažení súdržnou predpínacou silou. Ekvivalentné zaťaženie simulujúce túto 

predpínaciu výstuž musí byť zadané do celkového modelu a do fáz sa pridáva 

iba jeho aktiváciou. Čo znamená, že vo fáze v ktorej je pridané, pôsobí iba na 

časť konštrukcie ktorá je aktívna a jeho účinky sa neprenášajú ďalej. Kdežto pri 

zameraní sa na celkový model, ktorému je priradený zaťažovací stav na 

Obr.  3.21 - Globálne deformácie fáz CS39 a CS41 modelu 2 [mm] 
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predopnutie malej časti konštrukcie, je zrejmé, že táto bude ovplyvňovať celú 

konštrukciu.   

Na obrázku 3.22 sú zobrazené výsledky globálnych priehybov zo zaťažovacieho 

stavu pôsobenia ekvivalentného zaťaženia od súdržnej predpínacej výstuže na 

zárodky hlavnej nosnej konštrukcie nad stĺpmi č. 1 a č. 2. Toto zaťaženie je 

uplatnené vo fáze CS3 plošného modelu. Z obrázku je zrejmé, aký výrazný 

vplyv majú tieto sily na celú konštrukciu.  

 

 

Z tohto dôvodu nie možné zmysluplne porovnávať výsledky analýzy fáz 

výstavby a klasickej statickej analýzy bez zahrnutie fáz výstavby.   

 

 

 

 

 

 
 

 

Skúmaný mostný objekt je realizovaný postupne, čiže sa počas výstavby 

menia jeho okrajové podmienky, pridávajú sa jednotlivé časti konštrukcie, 

dočasné podpory a nosná konštrukcia je dodatočne predpínaná. Z dôvodu 

výskytu týchto špecifických čŕt je konštrukcia citlivejšia na reologické 

pôsobenie betónu. Reológia je vedný odbor, ktorý skúma časovo závislé vzťahy 

napätia a deformácií.  

 

Dve z najdôležitejších reologických vlastností betónu sú dotvarovanie 

a zmrašťovanie. Dochádza pri nich k objemovým zmenám materiálu, ktoré 

môžu významným spôsobom ovplyvniť únosnosť a použiteľnosť konštrukcie.  

Priehyby predpätých mostov sú častokrát od dlhodobého zaťaženia väčšie ako 

priehyby vypočítané v projektoch. Zároveň v niektorých prípadoch sa u letmo 

betónovaných mostov tieto priehyby neustaľujú v čase a môžu výrazne 

obmedziť prevádzku konštrukcie. Na analýzu, ktorá rešpektuje reologické 

vlastnosti materiálov je potrebné použiť komplikované nelineárne postupy, 

pretože tieto vlastnosti sú závislé aj na teplote a vlhkosti materiálu, čo sú 

veličiny meniace sa v čase [7]. 

Obr.  3.22 - Deformácie od predpätia v zárodkoch 
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Preto je podstatné aby v modeloch predpätých postupne budovaných 

konštrukcií boli reologické vlastnosti čo najrealistickejšie zohľadnené hlavne 

z dôvodu dlhodobých účinkov zaťaženia.  

 

 Program RFEM 6 obsahuje aj add - on TDA (time dependant analysis), 

ktorý je určený na vytváranie časovo závislých analýz chovania materiálov 

a prútov. Teda zohľadňovanie dlhodobých účinkov dotvarovania 

a zmrašťovania materiálu na konštrukcii. Veľkou výhodou je aj možnosť 

kombinácie doplnkov TDA a CSA, čiže časovo závislej analýzy s analýzou fáz 

výstavby konštrukcií. Tým dovoľuje vytvárať modely, ktoré veľmi podrobne 

odrážajú proces skutočnej výstavby konštrukcií.  

 

 

 
 

Dotvarovanie spôsobuje zvyšovanie trvalej deformácie na konštrukcii 

s pribúdajúcim časom pod pôsobením stáleho zaťaženia [8]. Pretvorenie od 

dotvarovania betónu vzniká pri postupnom prenášaní napätia z viskózneho 

materiálu na jeho tuhý skelet. Dôvodom je vytlačovanie vody z mikropórov do 

kapilár pri pôsobení dlhodobého napätia. Dotvarovanie betónu závisí od 

viacerých parametrov ako napríklad od vlastností cementu a kameniva, od 

rozmerov prvku, teploty a vlhkosti prostredia, dlhodobého pôsobenia napätia 

v betóne či od času pôsobenia zaťaženia [7]. 

 

 

 

V materiálových nastavenia v programe RFEM 6 po zadaní časových 

údajov a skúmaného prierezu dostávame hodnoty súčiniteľa dotvarovania φ 

v závislosti od času. Tieto hodnoty sú zobrazené v grafe a vypísané v tabuľke. 

Dialógové okno pre nastavenie reologických materiálov je zobrazené na 

obrázku 4.1. 
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Obr.  4.1 - Materiálové nastavenia v programe RFEM6 

Súčiniteľ dotvarovania φt  (Creep Coefficient) je bezrozmerná veličina a 

určuje sa podľa Prílohy B normy EN 1992-1-1 Navrhovanie betónových 

konštrukcií. Dá sa vypočítať podľa vzťahu:  

 

φ(t, 𝑡0) = φ0β𝑐(t, 𝑡0)          (4.1) 

 

kde φ0 .....   je základný súčiniteľ dotvarovania, ktorý závisí od vplyvu relatívnej   

vlhkosti, priemernej pevnosti betónu v tlaku a veku betónu 

v okamihu vnesenia zaťaženia 

a βc (t, t0) .....  je súčiniteľ časového priebehu dotvarovania po zaťažení, ktorý 

závisí od relatívnej vlhkosti, veku betónu v uvažovanom okamihu 

a v okamihu vnesenia zaťaženia a v dobe trvania zaťaženia [9]. 

 

Deformácie konštrukcie od  vplyvu dotvarovania materiálu εt sa dajú 

vypočítať pomocou súčiniteľa dotvarovania φt a deformácie v čase t0, čiže 

deformácie bez dotvarovania εt0 [8]. 

𝜀𝑡 = 𝜀𝑡0 ∗ (𝜑𝑡 + 1)                                  (4.2) 

 

Priebeh súčiniteľa dotvarovania v čase je vstupom pre ďalšie kroky 

výpočtu konštrukcie s rešpektovaním dotvarovania materiálu. Z neho sú 

generované hodnoty, ktoré sa využívajú v Kelvinovom reťazci. Ten je 

v programe RFEM 6 využívaný v rámci výpočtov časovo závislých analýz. 

Model Kelvinovho reťazca zachytáva viskóznu odozvu tuhosti a viskozity pružín 

a tlmičov. Je zložený zo sériovo usporiadaných článkov. Konkrétne v programe 

RFEM 6 je ich využívaných sedem. Príklad usporiadania článkov je na obrázku 

4.2.  
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Kelvinov článok slúži ako jednoduchý mechanický model pre simuláciu 

viskoelastického správania. Tá je vytvorená pomocou lineárnych 

pružín a tlmičov, ktoré sú paralelne prepojené. Takisto zobrazené na obrázku 

4.2. Veličina Ei predstavuje tuhosť pružiny a ηi je viskozita [10]. 

 

 

 
 

Obr.  4.2 - Kelvinov reťazec 

 

 

 

Pre účely lepšej predstavy o tom, aký vplyv majú účinky dotvarovania 

betónu na správanie konštrukcie bol vytvorený jednoduchý, pomocný model 

votknutého nosníku. Dĺžka nosníku je 10 m a má štvorcový prierez s rozmermi 

0,5 m x 0,5 m a je vytvorený z materiálu C35/45. 

  

Do modelu bolo vložených päť zaťažovacích stavov, ktorých výsledky budú 

zobrazovať správanie betónu pod vplyvom dotvarovania v časovom rozmedzí 

0 – 1000 dní. Prvý zaťažovací stav je vlastná tiaž nosníku, vďaka ktorému 

získame hodnotu základnej deformácie εt0. Ďalším stavom je síce tiež 

priradená vlastná tiaž, ale je ku nim pridaný aj časový rozmer, potrebný na 

výpočet účinkov od dotvarovania. Konkrétne časové intervaly sú uvedené 

v tabuľke 4.1. Hodnota ts je čas začiatku pôsobenia zaťaženia a tk informácia 

o veku sústavy.  

 

 
Tab. 4.1 - Časové intervaly zaťažovacích stavov  

Na obrázku 4.3 je zobrazený graf závislosti súčiniteľa dotvarovania na 

čase, z ktorého boli vyčítané hodnoty do tabuľky 4.1. Pri vytváraní časovo 

závislej analýzy v programe RFEM 6 sa stretneme ešte s jedným časovým 

údajom. Čas t0 je vek betónu v čase zaťažovania. V tomto prípade t0 = 10 dní, 

čo je viditeľné na grafe obrázku 4.3, kde krivka nezačína od nulového času. 

 

1

2 0 20 0.63

3 0 30 0.77

4 0 100 1.17

5 0 1000 1.875

Súčiniteľ 

dotvarovania    

[-]

t = 0

Zaťažovací 

stav

ts                    

[deň]

tk                    

[deň]
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Obr.  4.3 - Graf závislosti súčiniteľa dotvarovania na čase 

 

Deformácie, teda priehyby od jednotlivých zaťažovacích stavov sú 

v každom zaťažovacom stave rovnakého charakteru a ich výsledky sú 

zobrazené na obrázku 4.4. Je zjavné, že priehyby narastajú s vekom 

konštrukcie. Nárast priehybu je výraznejší v zaťažovacích stavoch 2 a 3, to 

vyplýva z tvaru krivky súčiniteľa dotvarovania z obrázku 4.3.  

Z tohto obrázku je viditeľné aký veľký vplyv má dotvarovanie na správanie 

konštrukcie. Priehyby tejto pomerme malej konštrukcie za necelé 3 roky sa 

zväčšili viac ako 1,8krát.  

 

 

 

 
Obr.  4.4 - Výsledky deformácii v zaťažovacích stavoch 

 

Vďaka jednoduchému prepočtu s využitím základnej deformácie 

konštrukcie εt0 a známej hodnoty súčiniteľa dotvarovania φt  v jednotlivých 

časoch pomocou rovnice 4.2 je možné prepočítať výslednú deformáciu 

s vplyvom dotvarovania ručne. V tabuľke 4.2 sú zobrazené výsledky priehybov 

tohto nosníka získané z programu a ručným výpočtom. 

 

 
Tab. 4.2 - Deformácie prútu vrátane dotvarovania 

LC3: |u| = 82.6 mmLC2: |u| = 78.3 mm LC4: |u| = 97.2 mm LC5: |u| = 126.4 mm

2 78.3 72.0

3 82.6 78.2

4 97.2 95.9

5 126.4 127.1

Zaťažovací 

stav

Deformácie [mm]

Program 

RFEM 6 

Vzorec         

4.2 
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Pri porovnaní týchto hodnôt je zrejmé, že dostávame veľmi podobné 

výsledky. Mierne odchýlky s maximálnou chybou okolo 8% sú spôsobené tým, 

že program používa pri výpočte komplikované algoritmy, ktorých cieľom je 

dodať dostatočne presné riešenie čo najrýchlejšie. Zároveň odlišnosti môžu 

byť spôsobené aj nie úplne presným odčítaním hodnoty súčiniteľa 

dotvarovania. Ktorý je využitý v ručnom výpočte. 

 

 

 

 

Výhodou programu RFEM 6 je možnosť kombinovať rôzne add – ony, 

čiže dovoľuje užívateľovi vytvoriť napríklad časovú analýzu vplyvu dotvarovania 

betónu počas výstavby konštrukcie. Teda kombinovať časovo závislú analýzu 

s analýzou fáz výstavby. 

Vďaka tomu by sa dalo pozorovať správanie konštrukcií pri ktorých medzi 

sebou spájame celky, ktoré majú rôzny vek. Alebo optimalizovať čas a postup 

výstavby vďaka výsledkom vplyvu dotvarovania materiálu v jej jednotlivých 

fázach. Či ináč analyzovať vplyv reologických vlastností počas výstavby. 

 

 Aj pre túto kombináciu analýz bol vytvorený malý pomocný model, 

vďaka ktorému mal byť priblížený postup vytvárania takejto kombinovanej 

analýzy. Takisto mal slúžiť ku lepšiemu pochopeniu základných a 

charakteristických princípov, podľa ktorých sa vyvíja správanie konštrukcie. 

Pozostával z 3 stavebných fáz, podobne ako model z kapitoly 3.1, ktorým bola 

pridaná doba trvania výstavby. 

 

Pri analyzovaní jeho výsledkov vzniklo podozrenie na ich nesprávnosť. Čo sa aj 

potvrdilo a predal sa popis zisteného problému vývojárom programu.  

Najnovšia verzia programu RFEM, v ktorej sú modely tejto diplomovej práce 

vytvárané, je v čase jej písania stále vo vývoji. Preto sa pri veľmi špecifických 

analýzach môžu občas vyskytnúť nejaké nezrovnalosti.  

 

Žiaľ sa do odovzdania tejto práce nepodarilo nájdený problém opraviť do takej 

miery, aby mohla byť vytváraná kombinovaná analýza na zložitých 

konštrukciách modelov mosta. Z tohto dôvodu je práca rozšírená o modálnu 

a stabilitnú analýzu. 
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Ďalším spôsobom, podľa ktorého boli skúmané vlastnosti a správanie 

tohto mostného objektu je modálna analýza. Táto analýza je jedna 

z najpoužívanejších prístupov pre posudzovanie dynamického chovania 

konštrukcií a je základom pre vytváranie ďalších dynamických analýz.  

 

Podstatou modálnej analýzy je rozklad zložitého dynamického pohybu 

konštrukcií na jednotlivé módy, ktoré sú na sebe nezávislé.  

Modálna analýza je založená na netriviálnom riešení problému vlastných čísel. 

Čiže na riešení sústavy rovníc s nulovou pravou stranou. Netriviálne riešenie 

sústavy rovníc dostaneme vtedy ak je determinant sústavy rovný nule. Rovnica 

5.1 je základnou rovnicou pre získanie výsledkov z tejto analýzy. 

      

det |[𝑲] −  𝜔2[𝑴]| = 0      (5.1) 

 

Kde  [K] ..... je matica tuhosti sústavy; 

 [M] .... je matica hmotnosti; 

ω2...... je vlastné číslo [1/s2] 
 

Riešením rovnice 5.1 získavame vlastné čísla sústavy, z ktorých vieme 

dopočítať vlastné uhlové frekvencie ω [rad/s].  Vďaka nim vieme získať hodnotu 

vlastných frekvencií sústavy f [Hz] [11]. 

Pomocou vlastných čísel je možné získať vlastné vektory sústavy, ktoré 

odpovedajú vlastným tvarom skúmanej konštrukcie. 

 

Teda výstupom z modálnej analýzy sú hodnoty vlastného kmitania, čiže 

vlastné frekvencie a vlastné tvary kmitania konštrukcie každého módu.  

 

Vlastné frekvencie objektov, s označením f [Hz], závisia na ich hmotnosti, 

tuhosti a spôsobe uloženia. Zohrávajú dôležitú úlohu napríklad pri analyzovaní 

systémov s ohľadom na dynamické budenie, pri ktorom by mohlo dôjsť ku 

rezonancii. Čo znamená, že ak je budiaca frekvencia veľmi podobná až rovnaká 

ako vlastná frekvencia, sústava začne rezonovať. Pri rezonancii dochádza k 

nadmernému namáhaniu častí objektov a preto je veľmi dôležité sa tomuto 

javu vyhnúť. Medzi spôsoby vhodné na zamedzenie dosiahnutia rezonančných 

frekvencií je napríklad aplikácia tlmičov, či tzv. ladenie odozvy konštrukcie. 

 

Vlastné tvary kmitania popisujú deformácie, ktoré vznikajú na konštrukcii pri 

kmitaní jej vlastnou frekvenciou. A spolu s vlastnými frekvenciami pomáhajú 

pri vytvorení predstavy o správaní sa dynamického zaťaženia [8]. 
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 Ako to bolo aj pri iných analýzach, aj pre modálnu analýzu obsahuje 

program RFEM 6 špeciálny add – on, Modal analysis, vďaka ktorému je možné 

ju nastavovať  a vytvárať. Pre získanie vlastných čísel a tvarov kmitania 

konštrukcie modelu je potrebné vytvoriť a nechať spočítať samostatný 

zaťažovací stav, v ktorom je potrebné z ponuky typ analýzy vybrať modálnu 

analýzu.   

 

 

 
 

Opisované modely sú ich správaním veľmi podobné a preto je 

postačujúce vytvoriť modálnu analýzu iba na jednom z nich. V tomto prípade 

bol zvolený plošný model.  

 

Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú veľkosti vlastných frekvencií a teda aj 

vlastné tvary kmitania konštrukcie patrí medzi inými aj jej hmotnosť a spôsob 

uloženia. Zaujímavé je teda pozorovať ako sa tieto frekvencie vyvíjajú počas 

výstavby konštrukcie. Z toho dôvodu bola vytvorená modálna analýza pre 

každú zo stavebných fáz, v ktorých sa mení geometria mostu.  

 

Vďaka vymoženostiam programu RFEM 6 je možné tento jav skúmať 

a vyhodnocovať, pretože svojimi nastaveniami umožňuje kombinovať analýzu 

stavebných fáz s modálnou analýzou.  

 

 

 

V nasledujúcej časti je opísaná štúdia vývoja vlastných frekvencií 

modelu v jednotlivých fázach výstavby. Do modelu boli pridané nové 

zaťažovacie stavy pre výpočet modálnej analýzy.  Konkrétne  ich bolo 39, tento 

počet odpovedá počtu stavebných fáz v prútovom modeli, v ktorých sa mení 

geometria stĺpov alebo hlavného nosníka mosta.  
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Pre každú fázu boli analyzované hodnoty vlastných frekvencií prvých 

štyroch módov. V tabuľke 5.1 sú tieto hodnoty uvedené. 

 

Tabuľka 5.1 sa delí na štyri časti, každá odpovedá jednému z módov 

modálnej analýzy a obsahuje označenie stavebnej fázy, hodnotu vlastnej 

frekvencie a informáciu o časti mosta.  

 

Táto informácia hovorí o tom, ktorá časť konštrukcie by bola danou 

frekvenciou najviac ovplyvnená. V jednotlivých celkoch fáz výstavby väčšinou 

prebieha budovanie vahadiel dvoch stĺpov naraz. Na konci výstavby daného 

Fáza

Vlastná 

frekvencia 

[Hz]

Časť      

mosta

CS1 1.937 S4

CS2 1.899 S1, S2

CS3 1.896 S1, S2

CS4 1.539 S1, S2

CS5 1.539 S1, S2

CS6 1.24 S1

CS7 1.197 S2

CS8 0.831 S1

CS9 0.796 S2

CS10 1.493

CS11 1.492

CS12 1.492

CS13 1.492

CS14 1.142 S3

CS15 1.141 S3

CS16 0.93 S3

CS17 0.927 S3

CS18 0.788 S3

CS19 0.778 S3

CS20 1.81

CS21 1.809

CS22 1.821

CS23 1.821

CS24 1.82

CS25 1.82

CS26 1.82

CS27 1.82

CS28 1.82

CS29 1.82

CS30 1.648 S6

CS31 1.617 S6

CS32 1.218 S5

CS33 1.207

CS34 2.234

CS35 2.234

CS36 2.234

CS37 2.234

CS38 2.234

CS39 2.234

MÓD 4

Fáza

Vlastná 

frekvencia 

[Hz]

Časť      

mosta

CS1 1.757 S3

CS2 1.757 S3

CS3 1.757 S3

CS4 1.441 S1, S2

CS5 1.437 S1, S2

CS6 1.102 S1, S2

CS7 1.088 S1, S2

CS8 0.739 S1, S2

CS9 0.666 S2

CS10 1.07

CS11 1.069

CS12 1.069

CS13 1.069

CS14 1.069

CS15 1.069

CS16 0.878 S3

CS17 0.806 S3

CS18 0.497 S3

CS19 0.412 S4

CS20 1.203

CS21 1.203

CS22 1.204

CS23 1.203

CS24 1.207

CS25 1.207

CS26 1.207

CS27 1.207

CS28 1.207

CS29 1.207

CS30 1.207

CS31 1.207

CS32 0.971 S5

CS33 0.916 S5

CS34 1.293

CS35 1.293

CS36 1.284

CS37 1.284

CS38 1.274

CS39 1.274

MÓD 2

Fáza

Vlastná 

frekvencia 

[Hz]

Časť      

mosta

CS1 1.757 S3

CS2 1.757 S3

CS3 1.757 S3

CS4 1.441 S1, S2

CS5 1.437 S1, S2

CS6 1.102 S1, S2

CS7 1.088 S1, S2

CS8 0.739 S1, S2

CS9 0.666 S1

CS10 0.456

CS11 0.456

CS12 0.456

CS13 0.456

CS14 0.456

CS15 0.456

CS16 0.456

CS17 0.456

CS18 0.456

CS19 0.378 S3

CS20 0.698

CS21 0.698

CS22 0.688

CS23 0.688

CS24 0.681

CS25 0.681

CS26 0.681

CS27 0.681

CS28 0.681

CS29 0.681

CS30 0.681

CS31 0.681

CS32 0.681

CS33 0.681

CS34 1.248

CS35 1.248

CS36 1.248

CS37 1.248

CS38 1.248

CS39 1.248

MÓD 1

Fáza

Vlastná 

frekvencia 

[Hz]

Časť      

mosta

CS1 1.937 S4

CS2 1.899 S1, S2

CS3 1.896 S1, S2

CS4 1.539 S1, S2

CS5 1.539 S1, S2

CS6 1.24 S2

CS7 1.197 S1

CS8 0.831 S2

CS9 0.796 S1

CS10 1.075

CS11 1.075

CS12 1.075

CS13 1.075

CS14 1.075

CS15 1.075

CS16 0.917 S4

CS17 0.849 S4

CS18 0.523 S4

CS19 0.456

CS20 1.776

CS21 1.776

CS22 1.776

CS23 1.776

CS24 1.776

CS25 1.776

CS26 1.776

CS27 1.776

CS28 1.776

CS29 1.776

CS30 1.623 S5

CS31 1.585 S5

CS32 1.207

CS33 1.172 S5

CS34 1.842

CS35 1.842

CS36 1.843

CS37 1.843

CS38 1.843

CS39 1.843

MÓD 3

Tab. 5.1 - Vlastné frekvencie 
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celku sa tieto vahadlá spájajú a tým prepájajú postavené časti mosta 

dohromady. To znamená, že v jednom čase je rozostavaných viacero 

samostatných častí konštrukcie. Každá z týchto častí má iné vlastné frekvencie.  

Módy zoraďujú vlastné frekvencie od najnižšej, čiže prvý mód opisuje prvý 

vlastný tvar kmitania časti konštrukcie a najnižšiu vlastnú frekvenciu. 

Označenie častí mosta v tabuľke je vztiahnuté ku jednotlivým stĺpom (S1 – S6). 

Očíslovanie stĺpov je pre lepšiu orientáciu rovnaké ako v celej práci, čiže 

napríklad ako na obrázku 2.10.  

Význam tohto označenia v móde pri stavebnej fáze bude vysvetlené na 

konkrétnom príklade z fázy CS19. V prvom móde je označenie S3, čo znamená, 

že najnižšia vlastná frekvencia tejto fázy patri samostatnej časti konštrukcie, 

rozostavaného vahadla nad stĺpom č. 3. Druhá najnižšia vlastná frekvencia, 

mód 2, sa najviac prejaví na vahadle stĺpu č. 4, ktorý taktiež zatiaľ stojí 

samostatne. Ak sa v riadku tabuľky daného módu nenachádza žiadna 

informácia, znamená to, že táto vlastná frekvencia patrí časti konštrukcie, kde 

sú prepojené vahadlá viacerých stĺpov. Vo fáze CS19 v móde 3 teda vidíme, že 

vlastná frekvencia f = 0,456 Hz patrí časti mostu, ktorá pozostáva z vahadiel 

patriacim stĺpom 1 a 2, ktoré boli v predchádzajúcich fázach vybudované 

a prepojené. Štvrtý mód nám dáva informáciu o štvrtom vlastnom tvare celej 

doteraz vybudovanej konštrukcie, ktorá najviac vplýva na vahadlo stĺpu č. 3. 

Vo fázach CS1 – CS9 nie sú ešte žiadne vahadlá rôznych stĺpov prepojené. Čo 

znamená, že všetky stĺpy zatiaľ stoja samostatne. Preto sa pri týchto fázach 

nachádzajú informácie o časti mosta vo všetkých módoch. 

 

Farebné zvýraznenie riadkov fáz CS10, CS20 a CS34 je z dôvodu očakávania 

zmeny vo vývoji vlastných frekvencii. V týchto fázach nastávajú prepojenia 

vahadiel jednotlivých stĺpov a tým vytváranie nového väčšieho celku. 

 

Vzhľadom k tomu, že vlastné tvary sú úplne odlišné a teda sa nedajú 

navzájom porovnávať sa táto štúdia sústredí na hľadanie najnižších vlastných 

frekvencií a ich porovnávanie. 

 

Pre lepšiu predstavu vývoja vlastných frekvencií v jednotlivých štádiách 

výstavby boli vytvorené zo získaných hodnôt 2 grafy. Graf na obrázku 5.1,  

zobrazuje módy 1 a 2  a graf na obrázku 5.2, zobrazuje módy 3 a 4. Oba 

vykresľujú závislosť vývoja vlastnej frekvencie na fázy výstavby. Línie v grafoch 

spájajú hodnoty vlastných frekvencií daného módu. Čiže v grafe z obrázku 5.1,  

línia módu 1 spája hodnoty najnižších vlastných frekvencií častí konštrukcie 

mosta v jednotlivých fázach. V týchto grafoch sú viditeľné rôzne zaujímavosti 

a špecifiká, ktoré sú priblížené v ďalšej časti.  
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Obr.  5.1 - Graf závislosti vlastných frekvencií na stavebnej fáze - mód 1 a 2 

 

Graf na obrázku 5.1 zobrazuje vývoj dvoch najmenších vlastných čísel každej 

fázy. Priblíženie tvaru grafu: 

 

 Vlastné frekvencie módov 1 a 2 sú do deviatej fázy rovnaké.  Dôvodom sú 

dve skutočnosti: 

 

a) Vo fázach CS1 – CS3 najnižšia vlastná frekvencia patrí stĺpu č. 3. Tento, 

ako každý stĺp tohto mosta je tvorený z dvoch rovnakých pilierov, ktoré nie 

sú vzájomne prepojené. Čiže pre fázu CS1 mód 1 vyjadruje vlastný tvar 

kmitania jednej časti stĺpu a mód 2 druhej. Rovnako to platí aj pre fázu CS2 

a CS3.  

 

b) Vo fázach CS4 – CS9 najnižšia vlastná frekvencia patrí stĺpom č. 1 a č. 2. 

Tieto stĺpy sú identické a preto majú rovnakú vlastnú frekvenciu. 

 

 Vlastné frekvencie vo fáze CS10 sa prudko zmenia, čo je spôsobené 

spojením vahadiel stĺpa č. 1 a č. 2. Hodnoty frekvencií módu 1 aj módu 2 

patria celej spojenej časti konštrukcie. 

 

 Fázy CS10 – CS15, počas ktorých dochádza k výstavbe vahadiel stĺpov č. 3 

a č. 4., majú hodnoty najnižších vlastných čísel konštantné. To je spôsobené 

tým, že novo – budované vahadla majú vyššie vlastné frekvencie, takže 

najnižšími frekvenciami ostávajú stále frekvencie prvého spojeného celu 

konštrukcie. 

 

 Frekvencie módu 1 pre fázy CS16 – CS18 ostávajú rovnaké z rovnakého 

dôvodu ako v predchádzajúcich fázach. Pokles frekvencií módu 2 pre tieto 

fázy je spôsobený tým, že vlastné frekvencie vahadla stĺpa č. 3 sú v tomto 

momente nižšie ako boli frekvencie druhého vlastného tvaru kmitania 

spojenej časti konštrukcie.  
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 Fáza CS19 zaznamenáva pokles frekvencií oboch módov. Vybudovaním 

lamiel L6 na vahadlá stĺpu č. 3 a č. 4 sa znižujú ich vlastné frekvencie na 

hodnoty nižšie ako už spojeného celku. 

 

 Vo fáze CS20 sa takisto spájajú vahadlá. Tentokrát vahadlá stĺpov č. 3 a č. 1 

a stĺpov č. 2 a č. 4.  Ich spojením vzniká celok, ktorý má prvú aj druhú vlastnú 

frekvenciu vyššiu ako mali samostatné vahadlá z predchádzajúcich fáz.  

 

 Vývoj vlastných frekvencií vo fázach CS20 – CS31 je rovnakého charakteru 

ako vo fázach  CS10 – CS15. Frekvencie oboch módov sú tu teda konštantné. 

 

 Vo fázach CS32 – CS33 prvého módu najnižšie vlastné frekvencie patria stále 

spojenému celku, a sú teda konštantné. Čo sa týka módu 2, tak  v týchto 

fázach druhé najnižšie hodnoty vlastných frekvencií už patria stĺpu S5, ktorý 

má v dobudované aj posledné vahadlo.  

 

 Vo fáze CS34 nastáva posledné spojenie vahadiel a vytvorenie celku, ktorý 

už zahŕňa skoro celý most. Znova je zrejmý nárast vlastnej frekvencie aj 

jedného aj druhého módu. 

 

 Vo fázach CS34 – CS39 sú pridávané posledné lamely mosty L12 a L13. Tieto 

lamely sa už nebudujú na samostatnom stĺpe, preto vlastné frekvencie 

patria konštrukcii ako celku.  V móde 1 je viditeľné, že sa tieto frekvencie 

nemenia, teda dobudovanie dvoch posledných lamiel nijako neovplyvní 

najmenšiu vlastnú frekvenciu mosta. Frekvencie módu 2 mierne klesajú.  

 

 
Obr.  5.2 - Graf závislosti vlastných frekvencií na stavebnej fáze - mód 3 a 4 

Graf na obrázku 5.2 taktiež zobrazuje vývoj vlastných frekvencií modelu 

mosta vo fázach, avšak pre tretie a štvrté vlastné tvary kmitania fáz mosta. Mód 

3 a 4 dosahuje vyššie hodnoty vlastných frekvencií ako módy 1 a 2.  Pre 
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porovnanie, najnižšia vlastná frekvencia je v oboch grafoch vo fáze CS19.  V 

móde 1 je jej hodnota 0,378 Hz a v móde 4 je to 0,778 Hz. 

Vývoj týchto frekvencií je založený na tom istom princípe, teda je veľmi 

podobný.  

 

 Fázy CS1 – CS9 majú identické hodnoty vlastných frekvencií. Tentokrát ale 

patria pilierom stĺpu č. 4. 

 

 Od fázy C10, kde sa konštrukcia spojí, sa hodnota vlastných frekvencií drží 

na konštante. Pre mód 3 až po fázu CS15 a pre mód 4 po fázu CS13. 

 

 V nasledujúcich fázach nastáva pokles hodnoty vlastných frekvencií, kvôli 

pokročilej výstavbe vahadiel stĺpov č. 3 a č. 4. Tieto hodnoty prekračujú 

hodnoty vlastných frekvencií konštrukcie už spojených vahadiel. Platí to pre 

stavebné fázy  CS16 – CS18 v móde 3 a CS14 – CS19 v móde 4. 

 

 Vlastná frekvencia fázy s označením CS19 v móde 3 má pomerne výrazný 

pokles. Patrí spojenému celku konštrukcie a jej hodnota je 0,456 Hz. 

Rovnaká vlastná frekvencia sa nachádza v móde 1 pre fázy CS10 – CS18. Tu 

je viditeľné, že sa najnižšia frekvencia samostatnej časti konštrukcie nemení, 

ale pri globálnom pohľade na rozostavaný most nájdeme aj nižšie 

frekvencie, ktoré sa dostávajú do popredia v módoch.  

 

 Vo fázach CS20 – CS29 sú vlastné frekvencie opisovaných módov skoro 

nemenné. V oboch prípadov patria spojenému celku.  

 

 Vo fázach CS30 – CS33 je viditeľný pokles hodnôt frekvencií kvôli pokročilej 

výstavbe lamiel stĺpov č. 5 a č. 6.  

 

 Obdobne ako v módoch 1 a 2 je tu viditeľné, že vlastné frekvencie nie sú 

ovplyvnené pridaním posledných lamiel mostného objektu. 

 

 

Pár záverov, ktoré je možné z tejto analýzy vyvodiť je zhrnutých 

v nasledujúcej časti: 

 

Postupným budovaním vahadiel sa zvyšuje hmota konštrukcie a tým sa mení 

matica hmotnosti, ktorá ovplyvňuje vlastné frekvencie. Čím dlhšie vahadlo, tým 

nižšia hodnota vlastnej frekvencie. 

Zase spájanie konštrukcie do väčších celkov zvyšuje tuhosť konštrukcie a kvôli 

tomu nastáva aj nárast vlastných frekvencií.  

 

Pri porovnaní grafov uvedených na obrázkoch 5.1 a 5.2, alebo hodnôt v tabuľke 

5.1, si môžeme všimnúť podobnosť veľkostí vlastných frekvencií fáz CS10 – 

CS18 pre módy 2 a 3. Vývoj týchto veľmi podobných hodnôt je skoro rovnaký. 

To je spôsobené tým, že oba módy v týchto fázach patria vlastným tvarom 
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kmitania buď spojeného celku konštrukcie alebo stĺpom č. 3 a č. 4. Keďže tieto 

stĺpy sú podobne vysoké  (21 m a 20 m), majú teda veľmi podobnú hmotnosť 

aj tuhosť. Ich vahadlá sú identické a preto sú aj vlastné frekvencie skoro 

totožné. 

 

Keď sa na krivky v grafoch pozrieme jednotlivo, je viditeľné že pomery hodnôt 

vlastných frekvencií prvej a poslednej fázy sú v módoch rozdielne. V prvých 

dvoch módoch sú vlastné frekvencie prvej fázy je výrazne vyššie ako fázy 

poslednej. V móde 3 pozorujeme rovnaký princíp, ale rozdiel ich hodnôt už nie 

je taký vysoký.  

V móde 4 už vlastná frekvencia poslednej fázy podstatne prevyšuje hodnotu 

tej prvej.  

 

 Na nasledujúcich obrázkoch sú zobrazené niektoré vlastné tvary 

kmitania konštrukcie mosta počas a po dokončení výstavby.  

Ako prvé sú uvedené obrázky prvého vlastné tvaru kmitania konštrukcie, pri 

ktorých nastáva výrazná zmena vlastného tvaru oproti predchádzajúcim 

fázam. Konkrétne fázy s označením CS1, CS4, CS8, CS10, CS19 a CS28. 

Zobrazené sú primárne časti konštrukcie, ktorým patrí daná vlastná 

frekvencia. 

 

 

 

CS1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  5.3 - Vlastné tvary módu 1 vo fázach CS1 a CS4 
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CS8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS10 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

CS19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasledujúci obrázok 5.5 zobrazuje všetky prvé štyri vlastné tvary kmitania 

dokončenej konštrukcie mosta, čiže vo fáze CS39. 

 

 

Obr.  5.4 - Vlastné tvary módu 1 vo fázach CS8, CS10, CS19 a CS28 
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1. vlastný tvar kmitania 

 
2. vlastný tvar kmitania 

 
3. vlastný tvar kmitania 

 
4. vlastný tvar kmitania 

 
Obr.  5.5 - Vlastné tvary kmitania fázy CS39 

 

Kombináciou hodnôt vlastných frekvencií a vlastných tvarov kmitania 

dostávame ucelený prehľad o základných dynamických vlastnostiach 

skúmanej konštrukcie mosta a podklad pre prípadné ďalšie zložitejšie 

dynamické analýzy. 
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Skúmané modely mosta boli podrobené aj stabilitnej analýze. Táto 

analýza sa zaoberá problémom stability konštrukcií a je nástrojom pre 

zaistenie bezpečnosti proti ich zrúteniu.  

 

Pre stabilitné analyzovanie konštrukcie bolo zvolené riešenie problému 

lineárnej stability, ktorého podstatou je hľadanie stavu napätosti konštrukcie, 

pri ktorom na konštrukcii môžu vznikať deformácie bez toho aby bolo 

pridávané zaťaženie.  

Podobne ako pri modálnej analýze aj tu hľadáme netriviálne riešenie sústavy 

rovníc, čiže také riešenie, kde determinant sa rovná nule.  Základnou rovnicou 

pre počítanie lineárnej stability je rovnica 6.1. 

 

det |[𝑲0 ] +  𝜆[𝑲𝜎]| = 0            (6.1) 

 

Kde [K0] ..... je matica tuhosti materiálu; 

[Kσ] ..... je geometrická matica tuhosti;  

λ ...... je súčiniteľ zaťaženia, tzv. vlastné číslo.  
 

Riešením rovnice 6.1 získavame hodnoty súčiniteľa zaťaženia, vďaka ktorému 

je možné dopočítať vlastný vektor, ktorý popisuje vlastný  tvar vybočenia, teda 

tvar straty stability [12]. 

Hlavnými výstupmi z lineárnej stabilitnej analýzy sú vlastné tvary vybočenia 

konštrukcie pod vplyvom zadaného zaťaženia a bezrozmerný  súčiniteľ 

kritického zaťaženia λ. 

 

Tento súčiniteľ vyjadruje pomer kritického a skutočného zaťaženia. Ak by jeho 

hodnotou bolo vynásobené uvažované zaťaženie, dostali by sme zaťaženie, pri 

ktorom konštrukcia stráca stabilitu. Ak je hodnota kritického súčiniteľa menšia 

ako 1, zaťaženie na konštrukcii presahuje hodnotu kritického zaťaženia [8]. 

 

Vlastný tvar vybočenia zobrazuje možný mechanizmus porušenia konštrukcie 

stratou stability od zadaného zaťaženia. Vďaka týmto tvarom sme schopní určiť 

napríklad aj charakter geometrických imperfekcií, ktoré môžu byť pre 

konštrukciu nebezpečné.  

 

 Výsledky tejto analýzy boli takisto získavané za pomoci programu  

RFEM 6. Na jej výpočet je potrebné použiť add – on s názvom Structure 

Stability. Jeho aktiváciou sa pri zadávaní zaťažovacích stavov objaví možnosť 

výpočtu kritického zaťaženia pre daný stav. Zaškrtnutím tejto možnosti nie sú 

ovplyvnené výsledky statickej analýzy, teda výsledky stabilitnej analýzy sú do 

výsledkov zaťažovacieho stavu iba pridávané. 
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Rovnakým spôsobom sa dajú získať výstupy stabilitnej analýzy aj pre 

kombinácie zaťažení. 

 

 
 

Všeobecne sú na stratu stability náchylnejšie štíhle prútové konštrukcie. 

Pri mohutnej konštrukcii ako je napríklad tento skúmaný most, nie je 

predpoklad pre jeho stratu stability. 

 

Zaujímavé je ale sa zamerať na stabilitu častí konštrukcie tohto mosta 

počas jeho výstavby. To je taktiež umožnené programom RFEM 6, v ktorom je 

umožnené kombinovať stabilitnú analýzu s analýzou stavebných fáz. 

Nasledujúca časť práce je venovaná štúdii vývoja súčiniteľa kritického 

zaťaženia pri zohľadnení fáz výstavby konštrukcie a postupného predpínania. 

Ako podklad pre túto štúdiu bol využitý plošný model.  

 

 

 

 

Pre každú stavebnú fázu v modeli č. 2 bol vyhotovený stabilitný výpočet. 

Keďže je stabilita závisí na zaťažení konštrukcie, tak sú do tejto štúdie zahrnuté 

aj fázy, v ktorých sú zahrnuté  účinky od externej predpínacej výstuže. 

 

Vlastných tvarov vybočenia konštrukcie je samozrejme nespočetne 

veľa, no najdôležitejší je ten prvý. Odpovedá mu totižto najnižší súčiniteľ 

kritického zaťaženia. Čím je hodnota tohto súčiniteľa menšia, tým je 

konštrukcia menej stabilná.  

 

Touto štúdiou je skúmané, do akej miery sú časti konštrukcie senzitívne 

na zmenu (zvýšenie) zaťaženia. Zároveň jej cieľom je nájsť najslabší článok 

počas budovania mostnej konštrukcie, čiže fázu s najnižším súčiniteľom 

kritického zaťaženia.  

 

Podobne ako pri modálnej analýze, sú výsledky tejto, stabilitnej analýzy, 

uvedené v tabuľke 6.1, pretrasformované do grafu na obrázku 6.1 a následne 

okomentované. 
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Skúmanými hodnotami sú najnižšie súčinitele kritického zaťaženia v každej 

fáze a im patriace časti konštrukcie rozostavaného mosta. 

 

Označenie časti konštrukcie mosta v tabuľke 6.1 je založené na 

rovnakom princípe ako v tabuľke 5.1 spracovaných výsledkov vlastných 

frekvencií z modálnej analýzy. Teda informácia o časti mosta sa nachádza pri 

stavebných fázach v ktorých súčiniteľ kritického zaťaženia patrí samostatnej, 

nespojenej konštrukcii stĺpu prípadne stĺpu s vybudovanými vahadlami. 

 

Vývoj súčiniteľa kritického zaťaženia je najnázornejšie zobrazený na 

grafe na obrázku 6.1. V nasledujúcich bodoch je jeho priebeh bližšie opísaný. 

 

 Vo fázach CS1 a CS2 patrí kritický súčiniteľ stĺpu č. 3, ktorý v oboch fázach 

stojí samostatne a nepôsobí na neho žiadne vonkajšie zaťaženie iba vlastná 

tiaž. Vo fáze CS2 je už síce postavený zárodok nad stĺpmi č. 1 a č. 2, ale zatiaľ 

na nich pôsobí tiež iba vlastná tiaž a preto je ich súčiniteľ zaťaženia vyšší ako 

súčiniteľ samostatnej konštrukcie stĺpu č. 3. 

 

Fáza

Súčiniteľ 

kritického 

zaťaženia                          

[-]

Časť     

mosta

CS22 11.549

CS23 11.549

CS24 11.549

CS25 11.549

CS26 11.549

CS27 11.549

CS28 11.549

CS29 11.549

CS30 11.549

CS31 11.549

CS32 11.549

CS33 5.774 S5

CS34 26.717

CS35 26.714

CS36 28.462

CS37 28.464

CS38 28.466

CS39 28.459

CS40 29.398

CS41 23.007

Fáza

Súčiniteľ 

kritického 

zaťaženia                          

[-]

Časť     

mosta

CS1 163.409 S3

CS2 163.409 S3

CS3 28.205 S2

CS4 70.2016 S1 + S2

CS5 24.974 S1

CS6 25.065 S2

CS7 8.802 S2

CS8 8.803 S1

CS9 3.552 S2

CS10 10.612

CS11 10.586

CS12 10.586

CS13 10.586

CS14 10.586

CS15 10.586

CS16 10.586

CS17 4.507 S3

CS18 4.504 S3

CS19 1.823 S3

CS20 11.556

CS21 11.549

Tab. 6.1 - Súčiniteľ kritického zaťaženia 
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 Enormný skok hodnoty kritického súčiniteľa vo fáze CS3 je spôsobený 

vnesením predpätia do zárodkov stĺpov č. 1 a č. 2. Vonkajšie zaťaženie má 

na konštrukciu pozoruhodný vplyv. 

 

 Vo fáze CS4 zaznamenávame pomerne veľký nárast hodnoty súčiniteľa 

kritického zaťaženia. Ten patrí konštrukcii stĺpov č. 1 a č. 2. V tejto fáze na 

konštrukciu nepôsobí žiadne nové vonkajšie zaťaženie, ktoré by ju 

vychyľovalo. Zároveň vahadlá sú ešte pomerne krátke a preto je konštrukcia 

stabilnejšia.  

 

 Vo fáze CS5 sa stretávame s rovnakým javom ako vo fázy CS3. Do vahadiel 

je vnesené predpätie a tým výrazne klesá stabilita. 

 

 Súčiniteľ fázy CS6 sa mierne zvýši, ale kvôli už pomerne pokročilej výstavbe 

vahadiel jeho hodnota nestúpne až tak výrazne ako v predchádzajúcich 

fázach. 

 

 Vo fázach CS7 – CS9 je vývoj hodnôt súčiniteľa analogický. Pridaním 

predpätia hodnoty klesajú a pribudovaním poslednej lamely na vahadlá sa 

hodnota nemení. Z dôvodu veľkého rozpätia vahadiel sa stabilita nezvyšuje. 

 

 Nárast stability nastáva pri spojení vahadiel stĺpov č. 1 a č. 2, fáza CS10. 

 

 Fázy CS11 – CS16 majú konštantnú hodnotu súčiniteľa kritického zaťaženia, 

pretože výstavbou a predpínaním vahadiel stĺpov č. 3 a č. 4 nedostávame 

nižšie hodnoty tohto súčiniteľa ako pri už spojenom celku. 

 

 Táto hodnota je prekročená vo fázach CS17 – CS19, kde sú vahadlá stĺpa č. 

3 skoro dokončené. Vo fáze CS19 dosahuje súčiniteľ kritického zaťaženia 

globálne minimum f = 1,823 a patrí samostatnej časti konštrukcie 

dobudovaných vahadiel stĺpa č. 3.  

 

 Spojením všetkých zatiaľ vybudovaných vahadiel, CS20, je stabilita 

konštrukcie pomerne výrazne zvýšená. Hodnota súčiniteľa kritického 

zaťaženia sa dokonca mierne dostáva nad hodnotu tohto súčiniteľa z fázy 

CS10 pri prvom spojení. 

 

 Fázy CS21 – CS32 si udržujú konštantnú hodnotu súčiniteľa. Je to spôsobené 

rovnakým javom ako pri fázach CS11 – CS16. 

 

 Výraznejší pokles vzniká až predopnutím poslednej lamely na vahadlách 

stĺpa č. 5 vo fáze CS33 

 

 Vo fáze CS34 nastáva posledné spájanie vahadiel stĺpov a pomerne vysoký 

nárast stability. Konštrukcia mosta už je vybudovaná skoro celá a až po 
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úplne poslednú fázu CS41 sa hodnota súčiniteľa kritického zaťaženia skoro 

nemení.  

 

 Posledná fáza CS41 pozostáva zo zaťaženia od predpínania celého mosta 

externými káblami, čo mierne znižuje hodnotu súčiniteľa kritického 

zaťaženia, no v porovnaní s jeho hodnotami počas výstavby je stále vysoká.  

 

 

 
Obr.  6.1 - Graf závislosti súčiniteľa vlastných frekvencií na stavebnej fáze 

Štúdia stabilitnej analýzy odhalila, že najmenej stabilným miestom na 

konštrukcii mosta počas jeho výstavby je stĺp č. 3 s kompletne vybudovanými 

predopnutými vahadlami (CS19). Hodnota súčiniteľa kritického zaťaženia sa 

nebezpečne približuje hraničnej hodnote f  = 1.  

Zároveň je jasne viditeľné, že ďalšie lokálne minimá sa nachádzajú vo fázach 

s rovnakým charakterom ako fáza CS19. Čiže vo fázach kde sú vahadlá stĺpov 

plne vybudované a predopnuté, ale ešte nenapojené do väčšieho celku. 

Naopak, prepojením týchto častí do väčších celkov sa konštrukcia stáva 

stabilnejšou a súčiniteľ kritického zaťaženia výrazne rastie. 

 

 Na nasledujúcich obrázkoch sú zobrazené niektoré prvé vlastné tvary 

častí konštrukcie pri postupnej výstavbe až po jej dobudovanie. Konkrétne 

tvary odpovedajúce fázam pri ktorých nastáva výrazná zmena v hodnote 

súčiniteľa kritického zaťaženia, čiže fázy CS3, CS4, CS8, CS10, CS19, CS20, CS33 

a CS39. 
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CS4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.  6.2 - Vlastné tvary vybočenia vo fázach CS3, CS4, CS8, CS10 a CS19 
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CS20 

 
 

 

CS33 

 
 

CS39 

 
Obr.  6.3 - Vlastné tvary vybočenia vo fázach CS20, CS33 a CS39 

  

 

Na zvolených fázach z obrázkov 6.2 a 6.3 je viditeľné ako sa postupným 

budovaním mení časť konštrukcie, ktorá je v danej fáze najviac náchylná z 

hľadiska stability.  
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V rámci diplomovej práce bolo vytvorených niekoľko analýz na modeloch 

mosta inšpirovaných diaľničným mostom cez údolie Malkovského potoka na 

východnom Slovensku.  

 

Na vytváranie modelov mosta bol použitý program RFEM 6. Líšia sa 

spôsobom ich vytvárania, kým prvý je modelovaný pomocou líniových prvkov, 

prútov, druhý je vytvorený pomocou plošných prvkov. Pri vytváraní modelov 

bolo uvažované s viacerými variantami modelovania a prepojenia jednotlivých 

častí konštrukcie pre dosiahnutie správneho spolupôsobenia konštrukcie ako 

celku. V tejto práci sú prezentované najvhodnejšie z nich pre každý z dvoch 

modelov. Na konštrukcii mosta bolo uvažované so zaťažením vlastnou tiažou 

a zaťažením od prepínania konštrukcie. Predpínanie bolo rozdelené na dve 

časti. Súdržným predpínaním bola vyrovnávaná vlastná tiaž postupne 

budovaných častí konštrukcie. Zatiaľ čo externá predpínacia výstuž pôsobí na 

konštrukciu mosta ako celku. Aj pri modelovaní zaťaženia bolo uvažované 

s viacerými variantami, z ktorých najviac výhodná bola prezentovaná v práci.  

 

Spôsobom modelovania konštrukcie skúmaného mosta a jej zaťaženia 

boli vytvorené podklady pre vytváranie analýzy fáz výstavby. Vďaka tejto 

analýze boli v práci prezentované výsledky reálnejšieho správania konštrukcie 

mosta počas jej výstavby. Prezentované boli výsledky globálnych priehybov 

a ohybových momentov získaných touto analýzou na oboch modeloch.  

Zároveň bolo dokázané, že oba spôsoby modelovania konštrukcie vedú ku 

veľmi podobným výsledkom opisujúcim správanie konštrukcie. 

 

Ďalšou analýzou ktorej mala byť táto konštrukcia podrobená je časovo 

závislá analýza, teda výpočet s rešpektovaním reologických vlastností 

materiálu.  Skúmanie trvalej deformácie v čase pod určitým zaťažením od 

dotvarovania betónu žiaľ nebolo možné vykonať na postupne budovanej 

konštrukcii mosta z dôvodu stáleho vývoja používaného programu. Významný 

vplyv účinkov dotvarovania materiálu v čase bol preukázaný na jednoduchom 

modeli nosníka, kde aj na pomerne malej konštrukcii sa zvýšila deformácia za 

necelé tri roky o viac ako 1,8krát. 

 

V práci bola vytvorená tiež modálna analýza a stabilitná analýza na 

konštrukcii skúmaného mosta. Obe analýzy boli kombinované s analýzou fáz 

výstavby, na základe čoho vznikli dve štúdie o vývoji zisťovaných parametrov 

z jednotlivých analýz na postupnom budovaní konštrukcie mosta.  

Pri modálnej analýze bol skúmaný vývoj vlastných frekvencií aktuálne 

vybudovaných častí konštrukcie jednotlivých fáz. Štúdia bola zameraná na 

vývoj vlastných frekvencií patriacich prvým štyrom vlastným tvarom kmitania. 

Štúdiou bolo preukázané, že postupným budovaním vahadiel, teda 
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zvyšovaním hmoty konštrukcie klesajú hodnoty vlastných frekvencií.  A naopak 

zvýšenie vlastných frekvencií nastáva spájaním konštrukcie mosta do väčších 

celkov. 

Podstatou štúdie stabilitnej analýzy bolo pomocou výpočtu lineárnej stability 

nájsť časť konštrukcie, ktorá je počas výstavby najmenej únosná. Skúmaný bol 

vývoj najnižšieho súčiniteľa kritického zaťaženia v jednotlivých fázach výstavby. 

Zaujímavým poznatkom bolo zistenie, že časti konštrukcie počas výstavby sú  

výrazne viac náchylné na stratu stability ako konštrukcia ako celok. 
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