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Bakalářská práce se zabývá statickou analýzou samonosného protihlukového krytu 

sestaveného nad výrobním zařízením. Práce byla vytvořena na základě podkladů 

o geometrii a vlastnostech krytu poskytnutými Ing. Zbyňkem Vlkem, Ph.D. Model má co 

nejpřesněji vystihnout skutečnou konstrukci protihlukového krytu a přesněji bude popsán 

v kapitolách 1 a 2. 

Model konstrukce byl vytvořen v programu Dlubal RFEM 5. 07. 03, pro statické 

výpočty pomocí metody konečných prvků. Program umožňuje modelování jak rovinných, 

tak prostorových konstrukcí. V rámci posouzení řešeného krytu bude využit i přídavný 

modul programu pro posouzení ocelových prutů: RF STEEL EC3- Posouzení ocelových prutů 

podle Eurokódu 3. 

Bakalářská práce je rozčleněna do osmi částí. V první části jsou uvedeny základní 

informace o řešené konstrukci, její geometrii a použitých materiálech. V části následující 

jsou uvedeny detaily o výpočtovém modelu. Jsou zde představeny jednotlivé varianty 

modelování, ze kterých byla vybrána ta nejvhodnější pro statickou analýzu. Další část se 

zabývá zatížením působícím na kryt. Čtvrtá část uvádí výsledky posouzení vybraných částí 

konstrukce na mezní stav únosnosti. Mezní stav použitelnosti je ověřen v kapitole 

následující. Šestá část práce pojednává o tom, jakým způsobem bylo vzato v úvahu 

montážní stádium konstrukce. Následující část se zabývá variantami ztužení konstrukce 

protihlukového krytu a poslední- osmá část představuje závěr bakalářské práce.  
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Analyzovanou konstrukcí je samonosný protihlukový kryt nad výrobním zařízením, 

který je sestaven ze samostatných segmentů, a to tak, že je možné jej po částech 

demontovat. 

 

Maximální půdorysné rozměry konstrukce jsou 22,1 x 6,65 m. Kryt lze dle šířky 

a výškové polohy stropní konstrukce rozdělit na pět částí. Část krytu č. 1 se skládá ze 

segmentů výšky 2,2 m. Části č. 2 a 3 mají shodnou výšku 3 m, ale liší se svou šířkou. Část 

č. 4 je tvořena dílci s výškou 4,5 m a poslední část č. 5 má opět výšku 2,2 m. 

V konstrukci krytu je provedeno celkem šest otvorů pro vedení technologií a stejný 

počet otvorů dveřních. Čtyři kruhové otvory pro technologie se nachází ve stropních 

částech krytu č. 3 a 4 a zbylé dva jsou provedeny na bočních stranách části č. 4. Otvory pro 

dveře jsou rozmístěny na všech částech krytu kromě části č. 3. 

 

Obr. 1 Geometrie modelu konstrukce 
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Segmenty tvořící boční stěny krytu jsou částečně zaobleny. Spodní část do výšky 

0,75 m je přímá a na tuto navazuje část ve tvaru oblouku s poloměrem zaoblení r = 9,8 m. 

Geometrie typického stěnového segmentu celkové výšky 3 m je znázorněna na Obr. 2. 

Segmenty tvořící strop a čelní stěny krytu jsou rovinné. 

 

Nosná kostra jednotlivých částí krytu je tvořena z dutých čtvercových válcovaných 

profilů. Profil 50 x 50 x 2 mm je použit u stropních segmentů a segmentů tvořících čelní 

stěny krytu. Pro zaoblené segmenty, které tvoří boční stěny krytu, je použit profil 

50 x 50 x 4 mm. Průřezové charakteristiky těchto profilů jsou uvedeny v Tab. 1. Profily 

50 x 20 x 2 mm jsou přivařeny ke svislým čtvercovým profilům a zajišťují větší tuhost 

segmentů. Veškeré profily nosné konstrukce krytu jsou zhotoveny z oceli S235. 

Nejdůležitější materiálové charakteristiky tohoto materiálu jsou shrnuty v Tab. 2. 

Ztužení konstrukce je zajištěno příčným ztužidlem umístěným na části konstrukce 

č. 3 a jednotlivými ztužidly nacházejícími se na čelních stěnách krytu. Ztužidla jsou tvořena 

křížícími se pruty ploché oceli profilu 25 x 1 mm z oceli S235. 

Jednotlivé segmenty jsou vyplněny izolační výplní, která zajišťuje požadované 

protihlukové vlastnosti krytu. Výplň je uzavřena mezi dvěma plechy: plechem o tloušťce 

Obr. 2 Geometrie stěnového segmentu 
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0,75 mm z vnější strany a děrovaným plechem (35% děrování) o tloušťce 0,55 mm ze strany 

vnitřní. 

 Profil 50 x 50 x 2 Profil 50 x 50 x 4 Jednotka 

h 50,0 50,0 mm 

b 50,0 50,0 mm 

t 2,0 4,0 mm 

r 4,0 8,0 mm 

A 374,0 695,0 mm
2 

Av,y 187,0 347,5 mm
2 

Av,z 187,0 347,5 mm
2 

Iy 141000,0 237000,0 mm
4
 

Iz 141000,0 237000,0 mm
4
 

It 226000,0 404000,0 mm
4
 

iy 19,5 18,5 mm 

iz 19,5 18,5 mm 

Wel,y 5660,0 9490,0 mm
3
 

Wel,z 5660,0 9490,0 mm
3
 

Wpl,y 6660,0 11700,0 mm
3
 

Wpl,z 6660,0 11700,0 mm
3
 

Iw 19476,0 75795,8 mm
6
 

Sy 1665,6 2932,2 mm
3
 

Sz 1665,6 2932,2 mm
3
 

KVPy c c - 

KVPz c c - 

Tab. 1 Průřezové charakteristiky 

E 210000,0 MPa 

G 80769,2 MPa 

ν 0,3 - 

γ 78,50 kN/m
3 

α 1,2·10
-5 

1/°C 

fy 235 MPa 

fu 360 MPa 

Tab. 2 Materiálové charakteristiky oceli S235 
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Model nosné konstrukce protihlukového krytu byl vytvořen v programu 

RFEM 5. 07. 03. Jedná se o prostorový model tvořený pruty. Geometrie konstrukce 

a dimenze profilů byly převzaty z návrhu již existujícího protihlukového krytu.  

Cílem je vytvoření modelu, který co nejpřesněji odpovídá skutečné konstrukci. 

Budou proto zváženy různé možnosti modelování, budou vytvořeny varianty modelu a pro 

posouzení bude vybrána varianta, která nejpřesněji odpovídá skutečnému chování 

konstrukce. 

 

V průběhu modelování konstrukce se naskytlo několik možností, jak definovat spoje 

mezi jednotlivými částmi krytu. Jedním z  požadavků na posuzovaný protihlukový kryt je, 

aby bylo možné jej po jednotlivých částech demontovat. Z tohoto požadavku vyplývá, že při 

použití příložek lze spoj řešit jako na obou stranách šroubovaný, nebo kombinaci svaru na 

jedné straně a šroubu na straně druhé.  

Postupně byly vytvořeny 4 varianty modelu, na kterých jsou aplikovány jednotlivé 

druhy možných spojů, nebo jejich kombinace. 

 

V této variantě byly veškeré spoje na celém krytu uvažovány jako šroubové. Spoj je 

proveden pomocí plechové příložky, která je na každé straně přišroubována k jednomu 

segmentu. Spoj je zjednodušeně modelován jako vazba kloub - kloub. 

Po spuštění výpočtu konstrukce s takto pospojovanými segmenty výpočtový 

program RFEM spustil chybné hlášení o nestabilitě jednotlivých uzlů a výpočet nebyl 

proveden.  

Ze statického schématu, které je zobrazeno na Obr. 3 vyplývá, že takto provedená 

konstrukce je nestabilní a není schopna odolávat zatížení. Varianta A tudíž není dále 

použita.  
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Po tomto závěru nelze jednoznačně prohlásit, že pokud by konstrukce byla 

provedena pouze se šroubovými spoji, došlo by k jejímu zřícení. Vazbě kloub - kloub je 

přiřazena v našem případě nulová tuhost, což však u reálného šroubového spoje neplatí. 

 

Ve variantě B byla ve většině spojů ponechána vazba kloub - kloub, znázorňující 

šroubové spojení segmentů. V místech, kde sousedí vždy rohy dvou vedlejších stěnových a 

stropních segmentů (Obr. 4), byla vazba kloub - kloub nahrazena vazbou vetknutí - kloub. 

Tato vazba reprezentuje spojení pomocí plechů, které jsou k jednomu ze segmentů 

přivařeny a k sousednímu přišroubovány. 

 

Obr. 4 Umístění vazby vetknutí - kloub ve variantě B 

Obr. 3 Statické schéma varianty A 
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V tomto případě proběhl výpočet programu RFEM bez chybových hlášení, avšak 

nebylo dosaženo předpokládaných výsledků. Při zobrazení průběhů globálních deformací 

je zřetelné, že sousední stropní segmenty se deformují na sobě téměř nezávisle a to i při 

skutečnosti, že jsou k sobě připojeny (zjednodušené schéma je zobrazeno na Obr. 6). Tuto 

chybu opět můžeme přičíst nulové tuhosti vazby kloub – kloub.  

Variantu B z uvedených důvodů tedy také není možné použít pro posouzení 

konstrukce.  

 

V této variantě byly modelovány jako vazba vetknutí - kloub nejen spoje příslušící 

k rohům stropních segmentů, ale veškeré spoje, jež jsou na stropních segmentech 

provedeny (schéma umístění spojů na Obr. 5). Spoje mezi jednotlivými stěnovými 

segmenty jsou nadále modelovány jako vazba kloub - kloub. 

Jelikož se model v této variantě deformuje podle očekávání, bude tato varianta 

použita jak pro posouzení konstrukce na mezní stav únosnosti, tak mezní stav 

použitelnosti. 

 

  

Obr. 5 Umístění vazby vetknutí - kloub ve variantě C 
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Na Obr. 6 jsou zobrazeny zjednodušená statická schémata varianty modelování 

spojů B a C pro znázornění rozdílnosti chování spojů na stropních segmentech při 

deformaci konstrukce.  

 

Obr. 6 Srovnání chování spojů ve variantě B a C 

 

V této variantě budou veškeré spoje mezi stropními a stěnovými segmenty 

modelovány jako vazba vetknutí - kloub. 

Abychom zjistili, jak zásadní vliv mají různé způsoby modelování vazeb mezi 

segmenty na deformaci konstrukce, bude tato varianta použita pro srovnání dosažených 

výsledků s variantou C.  
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Protihlukový kryt se nachází v interiéru budovy. Není tedy vystaven povětrnostním 

vlivům a je zatížen pouze vlastní vahou a proměnným zatížením lidmi.  

Zatížení bylo navrženo dle platných norem.  

 

Zatížení bylo navrženo podle normy [1] 

 

Vlastní váha nosné konstrukce je generována programem RFEM dle zadané 

geometrie, použitých průřezů přiřazených jednotlivým prutům a vlastností materiálu. 

 

Výplň jednotlivých segmentů není ve výpočtovém modelu uvážena, proto je třeba 

stanovit její tíhu a do modelu ji doplnit.  

Výplň je tvořena izolační vatou, která je sevřena mezi dvěma plechy. Výpočet 

zatížení od výplně s pláštěm je uveden v Tab. 3.  

Materiál 
Tloušťka 

[mm] 

Váha 

[kg/m
2
] 

Zatížení 

[kN/m
2
] 

Plech 0,75 5,89 0,0589 

Izolační vata 50,00 2,00 0,0200 

Děrovaný plech 0,55 2,81 0,0281 

Celkem 51,3 10,7 0,1070→0,11 

Tab. 3 Výpočet zatížení od vlastní váhy výplně 
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Zatížení od výplně s pláštěm na 1 m
2
 je uvedeno v Tab. 3. 

Ve výpočtovém modelu bylo uvažováno, že zatížení od části výplně s pláštěm 

nacházející se mezi jednotlivými příčnými pruty segmentu, působí pouze na spodní prut. 

U částí segmentů, které jsou z obou stran zaobleny, je zjednodušeně uvažován tvar 

výplně jako obdélníkový a zatížení od této části výplně jako konstantní. Části segmentů, jež 

jsou zaobleny z jedné strany, uvažujeme při stanovení zatížení lichoběžníkového tvaru. 

Tentýž tvar má i zatížení. 

 

Zatížení od výplně s pláštěm na 1 m
2
 je uvedeno v Tab. 3. 

Pro tento zatěžovací stav byla uvažována stejná zjednodušení tvarů zaoblených 

částí jako v ZS 3: Vlastní váha výplně – čelní stěny krytu.  

 

Proměnné zatížení představuje zatížení lidmi. Je uvažováno na části krytu č. 5, která 

je jako jediná navržena jako pochůzná. V potaz je taktéž brána možnost opření se 

o konstrukci.  

 

Bylo uvažováno zatížení o velikosti 1 kN/m
2
. Část krytu, která je navržena jako 

pochůzná a toto zatížení na ni působí, je vyznačena na Obr. 7. 
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Obr. 7 Umístění pochůzné části krytu 

 

Zatížení lidmi stojícími na pochůzné části krytu je simulováno čtveřicí osamělých sil 

o velikosti 1 kN. Jejich poloha je vyznačena na Obr. 8. 

Jelikož byly vytvořeny dvě varianty působení stejného zatížení, je vyloučeno, že 

budou působit současně. Proto bylo při vytváření kombinací zatížení zakázáno kombinovat 

ZS 5: Lidé na pochůzné části konstrukce- plošně a ZS 6: Lidé na pochůzné části konstrukce-

 bodově.  

Obr. 8 Poloha sil [kN] při bodovém zatížení pochůzné části konstrukce 
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Toto zatížení je reprezentováno dvojicemi sil o velikosti 1 kN, jež jsou umístěny na 

každé z pěti částí konstrukce.  

 

 

Opření lidí o konstrukci krytu je modelováno osamělými silami o velikosti 1 kN.  

Obr. 9 Poloha sil [kN] představujících opření se o kryt ve směru x 

Obr. 10 Poloha sil [kN] představujících opření se o kryt ve směru y 
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Na první mezní stav budou posouzeny pouze vybrané sady prutů
1
, na kterých se 

nachází extrémní hodnoty vnitřních sil. Bude vybrána nejvíce namáhaná sada prutů 

nacházející se na boční stěně, na čelní stěně a na stropní části konstrukce. Výpočet bude 

proveden pomocí přídavného modulu RF STEEL EC3- Posouzení ocelových prutů podle 

Eurokódu 3 (dále jen RF STEEL EC3). Vybrané výsledky budou ověřeny ručním výpočtem 

a následně srovnány.  

Při posuzování ocelových konstrukcí běžně vycházíme z posouzení celých prutů, 

proto při ručním výpočtu budou na rozdíl od posouzení průřezů uvažovány extrémní 

hodnoty všech vnitřních sil nacházejících se na řešených sadách prutů. Je možno přistoupit 

ke zpřesnění: uvažovat jednu z vnitřních sil v hodnotě extrémní a zbylé veličiny v hodnotě 

odpovídající. Prut se posoudí na několik kombinací vnitřních sil a jako rozhodující se označí 

ta kombinace, při níž bude prut maximálně využit. Přídavný modul RF STEEL EC3 pracuje na 

principu popsaném výše. Navíc jsou však prověřeny i kombinace, v nichž nevystupuje 

žádná vnitřní síla v extrémní hodnotě.  

Posouzením pomocí výpočtového programu bude tedy dosaženo přesnějších 

výsledků. Hodnoty využití průřezů by však neměly být vyšší, než jaké budou stanoveny pro 

pruty pomocí ručního výpočtu. 

Pro posouzení byly vybrány sady prutů č. 20, 57 a 118. Jejich poloha je vyznačena na 

Obr. 11 (sada prutů č. 20 vyznačena červeně, č. 57 modře a č. 118 zeleně). Sada prutů č. 20 

je nejvíce namáhaným prvkem nacházejícím se na čelní stěně řešeného krytu. Nejvíce 

namáhanou sadou prutů na stropní části konstrukce je sada prutů č. 57. Je umístěna na 

části krytu č. 5, která je jako jediná navržena jako pochůzná. Sada prutů, č. 118 je součástí 

segmentu tvořícího boční zaoblenou stěnu krytu.  

                                                        

 

 

1
 Při modelování konstrukce v programu RFEM dochází při vložení uzlu na prut k jeho 

rozdělení na dvě části (např. při připojení horizontálního prutu k prutu vertikálnímu dělí 

počáteční/koncový uzel horizontálního prutu prut vertikální). Jeden reálný prut je tedy 

v modelu tvořen více dílčími pruty. Aby toto bylo zohledněno při výpočtu, spojí se dílčí pruty 

do sady, která představuje jeden skutečný prut.  
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 Průřezové charakteristiky profilů 50 x 50 x 2 mm a 50 x 50 x 4 mm, které tvoří 

řešené sady prutů, jsou uvedeny v Tab. 1. Tyto charakteristiky byly převzaty z knihovny 

profilů programu RFEM. 

 

  

Obr. 11 Poloha vybraných sad prutů v rámci konstrukce 
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Na základě vnitřních sil vznikajících na řešených sadách prutů: N, Vy, Vz, My, Mz, MT
2

 

předpokládám, že nejvyššího využití prutů bude dosaženo při kombinaci všech namáhání. 

Vybrané sady prutů proto budou ručně posouzeny na kombinaci dvouosého ohybu, smyku, 

kroucení a osové síly. Tento výpočet bude proveden v souladu s normou [2]. 

Pro sadu prutů č. 20 nacházející se na čelní stěně krytu, bude uveden podrobný 

postup výpočtu. Pro sady prutů č. 57 a 118 bude proveden obdobný výpočet, přičemž 

dosažené výsledky budou shrnuty v tabulce.  

Posouzení sady prutů č. 20 (profil 50 x 50 x 2 mm) 

Rozhodující kombinační pravidlo: 

1,35·ZS1 + 1,35·ZS2 + 1,35·ZS3 + 1,35·ZS4 + 1,5·ZS5 + 1,5·ZS8 

Extrémní hodnoty vnitřních sil: 

NEd = -4,218 kN MT = -0,008 kNm 

Vy,Ed = -0,039 kN Vz,Ed = 2,882 kN 

My,Ed = 0,848 kNm Mz,Ed= 0,010 kNm 

Návrhová únosnost v ohybu: 

 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑  =  
𝑊𝑝𝑙,𝑦∙𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 

kde:  Wpl,y plastický průřezový modul 

  fy mez kluzu oceli 

  γM0 součinitel spolehlivosti materiálu 

                                                        

 

 

2
 Průběhy vnitřních sil na sadách prutů č. 20, 57 a 118 jsou zobrazeny v přílohách 2, 3 a 4 
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 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑  =  
6660∙10−9∙235∙106

1
 

 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑  = 1565 𝑁𝑚 = 1,565 𝑘𝑁𝑚 

 

Jelikož posuzujeme dvouose symetrický průřez, bude návrhová únosnost v ohybu totožná 

v obou směrech: 

 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 =  𝑀𝑝𝑙,𝑧,𝑅𝑑 = 1,565 𝑘𝑁𝑚 

Návrhová plastická únosnost ve smyku: 

 𝑉𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 =
𝐴𝑣∙

𝑓𝑦

√3

𝛾𝑀0
 

kde:  Av smyková plocha 

 𝑉𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 =
187∙10−6∙

235∙106

√3

1
 

 𝑉𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 = 25372 𝑁 = 25,372 𝑘𝑁 

Návrhová plastická únosnost ve smyku redukovaná v důsledku kroucení:  

 𝑉𝑝𝑙,𝑦,𝑇,𝑅𝑑 = [1 −
𝜏𝑡,𝐸𝑑

(𝑓𝑦/√3)/𝛾𝑀0
] ∙ 𝑉𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 

kde:  𝜏𝑡,𝐸𝑑 smykové napětí od prostého kroucení 

  Vpl,Rd plastická únosnost ve smyku 

 𝜏𝑡,𝐸𝑑 =  
𝑀𝑇

2 ∙ 𝐴𝑠 ∙𝑡
 

kde:  MT kroutící moment 

  As plocha omezená střednicí průřezu 

  t tloušťka stěny 

 𝜏𝑡,𝐸𝑑 =  
0,008 ∙103

2 ∙ 2304 ∙10−6 ∙2 ∙10−3 

 𝜏𝑡,𝐸𝑑 =  868 056 𝑃𝑎 = 868,056 𝑘𝑃𝑎 
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 𝑉𝑝𝑙,𝑦,𝑇,𝑅𝑑 = [1 −
𝜏𝑡,𝐸𝑑

(𝑓𝑦/√3)/𝛾𝑀0
] ∙ 𝑉𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 

 𝑉𝑝𝑙,𝑦,𝑇,𝑅𝑑 = [1 −
976560

(235 ∙106/√3)/1
] ∙ 25372 

 𝑉𝑝𝑙,𝑦,𝑇,𝑅𝑑 = 25 210 𝑁 = 25,21 𝑘𝑁 

Díky symetrii průřezu opět platí:  

 𝑉𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 =  𝑉𝑝𝑙,𝑧,𝑅𝑑 a 𝑉𝑝𝑙,𝑦,𝑇,𝑅𝑑 =  𝑉𝑝𝑙,𝑧,𝑇,𝑅𝑑 

Pokud je splněna podmínka: 𝑉𝐸𝑑 ≤ 0,5 ∙ 𝑉𝑝𝑙,𝑇,𝑅𝑑, je možné účinky smykové síly na únosnost 

zanedbat. 

Ověření podmínky:  

𝑉𝑦,𝐸𝑑

𝑉𝑝𝑙,𝑦,𝑇,𝑅𝑑
 ≤ 0,5   

𝑉𝑧,𝐸𝑑

𝑉𝑝𝑙,𝑦,𝑇,𝑅𝑑
 ≤ 0,5 

39

25 210
 ≤ 0,5  

2 882

25 210
 ≤ 0,5 

0,002 ≤ 0,5  0,11 ≤ 0,5 

V obou směrech je možno účinky smykové síly redukované kroucením na únosnost 

v ohybu zanedbat.  

Návrhová plastická únosnost: 

 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
𝐴∙𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 

kde:  A plocha průřezu 

 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
374∙10−6∙235∙106

1
 

 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 87 890 𝑁 = 87,89 𝑘𝑁 
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Plastický moment únosnosti, redukovaný v důsledku působení osové síly NEd: 

 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 ∙
1−𝑛

1−0,5∙𝑎𝑤
,  ale: 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 ≤ 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 

 𝑛 =
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑
 

kde:  NEd návrhová normálová síla 

  Npl,Rd návrhová únosnost v tahu 

 𝑛 =
4218

87 890
 

 𝑛 = 0,048 

 

 𝑎𝑤 =
𝐴−2∙𝑏∙𝑡

𝐴
   ale: 𝑎𝑤 ≤ 0,5 

 𝑎𝑤 =
374−2∙50∙2

374
 

 𝑎𝑤 = 0,465 

 

 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 ∙
1−𝑛

1−0,5∙𝑎𝑤
 

 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 = 1 565 ∙
1−0,048

1−0,5∙0,465
 

 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 = 1 941 𝑁𝑚 = 1,941 𝑘𝑁𝑚 ale: 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 ≤ 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 

    1,941 ≰ 1,565 

    𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 = 1,565 𝑘𝑁𝑚 

V důsledku symetrie průřezu:  

 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 =  𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑 
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Parametry pro uvážení účinků šikmého ohybu
3
: 

 𝛼 =  𝛽 =  
1,66

1−1,13 ∙ 𝑛2  ale: 𝛼 =  𝛽 ≤ 6 

 𝛼 =  𝛽 =  
1,66

1−1,13 ∙ 0,0482 

 𝛼 =  𝛽 =  1,664 

Podmínka spolehlivosti: 

 [
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑
]

𝛼

+ [
𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑
]

𝛽

≤ 1 

 [
848

1 565
]

1,664

+ [
10

1 565
]

1,664

≤ 1 

 0,361≤ 1 

Sada prutů č. 20 je při kombinaci dvouosého ohybu, smyku, kroucení a osové síly využita na 

36,1 %. 

Posouzení sady prutů č. 57 (profil 50 x 50 x 2 mm) 

Rozhodující kombinační pravidlo: 

1,35·ZS1 + 1,35·ZS2 + 1,35·ZS3 + 1,35·ZS4 + 1,5·ZS5 + 1,5·ZS7 

Extrémní hodnoty vnitřních sil: 

NEd = -1,629 kN MT = -0,146 kNm 

Vy,Ed = -0,130 kN Vz,Ed = -2,167 kN 

My,Ed = -0,902 kNm Mz,Ed= -0,076 kNm 

  

                                                        

 

 

3
 Konstanty α a β lze dle normy [2] uvažovat konzervativně hodnotou 1. Za takového 

předpokladu by sada prutů č. 20 byla na kombinaci dvouosého ohybu, smyku, kroucení a 

osové síly vyžita na 54,8 % 
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Posouzení sady prutů č. 118 (profil 50 x 50 x 4 mm) 

Rozhodující kombinační pravidlo: 

1,35·ZS1 + 1,35·ZS2 + 1,35·ZS3 + 1,35·ZS4 + 1,5·ZS7 + 1,5·ZS8 

Extrémní hodnoty vnitřních sil: 

NEd = -1,522 kN MT = -0,079 kNm 

Vy,Ed = 0,110 kN Vz,Ed = 0,581 kN 

My,Ed = -0,544 kNm Mz,Ed= 0,075 kNm 

 

V následující tabulce jsou shrnuty výsledky dosažené posouzením sad prutů č. 57 a 

118 na kombinaci dvouosého ohybu, smyku, kroucení a osové síly: 

Číslo sady prutů  57 118 

Profil  50x50x2 50x50x4 

Mpl,y,Rd = Mpl,z,Rd [kNm] 1,565 2,750 

Vpl,y,Rd = Vpl,z,Rd [kN] 25,372 47,148 

As [mm
2
] 2304 2113 

τt,Ed [kPa] 15842,01 4673,45 

Vpl,y,T,Rd = Vpl,z,T,Rd [kN] 22,409 45,524 

Vy,Ed/Vpl,y,T,Rd ≤ 0,5 [-] 0,005 0,002 

Vz,Ed/Vpl,z,T,Rd ≤ 0,5 [-] 0,085 0,012 

Npl,Rd [kN] 87,89 163,325 

n [-] 0,019 0,009 

aw [-] 0,465 0,424 

MN,y,Rd [kNm] 2,002 3,458 

MN,y,Rd ≤ Mpl,y,Rd [-] 1,565 2,750 

MN,z,Rd [kNm] 2,002 3,458 

MN,z,Rd ≤ Mpl,z,Rd [-] 1,565 2,750 

α =β [-] 1,661 1,660 

podmínka spolehlivosti [-] 0,407 0,070 

Tab. 4 Posouzení sad prutů č. 57 a 118 na kombinaci dvouosého ohybu, smyku, kroucení a osové síly 
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Předpoklad, že nejvyššího využití řešených sad prutů bude dosaženo při kombinaci 

všech působících namáhání, nebyl potvrzen ani v jednom ze tří případů posouzení. 

Postupem výpočtu bylo ukázáno, že na danou problematiku nelze nahlížet pouze 

z mechanického hlediska a že důležitou roli hrají zejména normou stanovené součinitele 

vstupující do výpočtů. U dvouosého ohybu jsou to parametry pro uvážení účinků šikmého 

ohybu α a β, které při zavedení do výpočtu jednoznačně snižují hodnotu využití sad prutů 

pro toto dané namáhání. Z tohoto důvodu je vždy dosaženo vyššího využití při ohybu 

jednoosém (Obr. 12, Obr. 14 a Obr. 16), do jehož výpočtu dané zmenšující součinitele 

nevstupují.  

 

Na sadě prutů č. 20 byla pomocí přídavného modulu RF STEEL EC3 jako rozhodující 

vyhodnocena kombinace ohybu a tlaku. Využití průřezu při tomto namáhání bylo 

stanoveno na 57% (Obr. 12). Ověření tohoto výsledku ručním výpočtem bude provedeno 

v následující části práce. 

 

Posouzení podle vzorce

20

442 0,00 ≤1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly

275 0,00 ≤1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3

1 0,05 ≤1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4

514 0,04 ≤1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 1 nebo 2

514 0,00 ≤1 CS116) Posouzení průřezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - třída 1 nebo 2

514 0,11 ≤1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6

514 0,00 ≤1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)

514 0,04 ≤1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8

514 0,00 ≤1 CS151) Posouzení průřezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8

514 0,55 ≤1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 6.2.9.1

442 0,00 ≤1 CS201) Posouzení průřezu - ohyb okolo z, smyk a osová síla podle 6.2.9.1

514 0,36 ≤1 CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová síla podle 6.2.10 a 6.2.9

514 0,57 ≤1 ST371) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.4, obecná metoda

čs20 (prut č. 514,1,275,442)

Sada 

prutů č.

Prut     

č.

Návrhové   

využití

Obr. 12 Posouzení sady prutů č. 20 pomocí RF STEEL EC3 
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Vypočtené využití sady prutů 36,1 % při namáhání na kombinaci dvouosého ohybu, 

smyku, kroucení a osové síly se i přes různé hodnoty některých vnitřních sil vstupujících do 

výpočtu liší s výsledkem posouzení dle RF STEEL EC3 na namáhání dvouosým ohybem, 

smykem a osovou silou pouze o 0,1 %. Při výpočtu pomocí programu nebyl ověřen vliv 

působícího krouticího momentu, ten však byl i v ručním výpočtu ve finále zanedbán. Na 

Obr. 13 jsou uvedeny hodnoty vnitřních sil vstupujících do výpočtů pomocí RF STEEL EC3. 

Obr. 13 Vnitřní síly sady prutů č. 20 vstupující do výpočtů pomocí RF STEEL EC3 

 

Maximální využití průřezu bylo stanoveno na 72 % a to u namáhání normálovým 

napětím a kroucením při elastickém působení. Výsledky jsou uvedeny na Obr. 14. 

Při výpočtu kombinace dvouosého ohybu, smyku, kroucení a osové síly pomocí 

přídavného modulu RF STEEL EC3 byl v tomto případě vliv kroutícího momentu vzat 

v úvahu. Důvodem je zřejmě jeho řádově vyšší hodnota než u zbývajících dvou řešených 

případů. Velikosti vnitřních sil uvažovaných při posouzení konstrukce pomocí programu 

jsou uvedeny na Obr. 15. Dosažené výsledky se opět liší o zanedbatelnou hodnotu a to 

0,7%.  

Mezi výsledky posouzení pomocí RF STEEL EC3 se zobrazují dvě chybová hlášení 

(zvýrazněna na Obr. 14) o nemožnosti posouzení stability. Domnívám se, že se jedná 

o chybu nastavení samotného výpočtového programu, avšak skutečný původ těchto chyb 

nebyl v průběhu zpracování práce objasněn a bylo by vhodné se jím dále zabývat.  

Sada

prutů č. NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed

20

0,111 -0,011 0,012 0,001 0,002 -0,002

0,240 -0,009 0,051 -0,001 -0,025 -0,002

-4,270 -0,016 -0,631 0,004 0,344 0,000

-0,166 0,000 0,218 0,000 0,062 0,000

0,007 -0,015 -0,010 -0,005 0,002 -0,006

-2,148 -0,007 2,902 0,000 -0,656 -0,002

-0,404 0,003 0,531 0,001 -0,123 0,002

-0,166 0,000 0,218 0,000 0,062 0,000

0,007 -0,015 -0,010 -0,005 0,002 -0,006

-2,153 -0,007 2,877 0,000 0,854 0,001

-2,344 0,022 -0,209 0,001 -0,002 -0,004

-2,139 -0,029 2,858 -0,008 0,848 0,005

-2,153 -0,007 2,877 0,000 0,854 0,001

prut č. 514, 1, 275, 442 

Posouzení podle vzorce

CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6

CS116) Posouzení průřezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - třída 1 nebo 2

CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 1 nebo 2

CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4

CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3

CS100) Zanedbatelné vnitřní síly

Síly [kN] Momenty [kNm]

ST371) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.4, obecná metoda

CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová síla podle 6.2.10 a 6.2.9

CS201) Posouzení průřezu - ohyb okolo z, smyk a osová síla podle 6.2.9.1

CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 6.2.9.1

CS151) Posouzení průřezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8

CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8

CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)
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Obr. 15 Vnitřní síly sady prutů č. 57 vstupující do výpočtů pomocí RF STEEL EC3 

Sada Prut

prutů č. č. Posouzení podle vzorce

57

882 0,00 ≤ 1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly

881 0,01 ≤ 1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3

879 0,02 ≤ 1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4

882 0,38 ≤ 1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 1 nebo 2

883 0,03 ≤ 1 CS116) Posouzení průřezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - třída 1 nebo 2

881 0,06 ≤ 1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6

883 0,01 ≤ 1 CS123) Posouzení průřezu - smyk ve směru y podle 6.2.6

1370 0,00 ≤ 1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)

881 0,12 ≤ 1 CS131) Posouzení průřezu - kroucení podle 6.2.7

881 0,10 ≤ 1 CS132) Posouzení průřezu - kroucení a smyk podle 6.2.7(9)

880 0,00 ≤ 1 CS137) Posouzení průřezu - kroucení a smyk podle 6.2.7(9)

882 0,38 ≤ 1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8

881 0,36 ≤ 1 CS146) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a kroucení podle 6.2.5 až 6.2.8

883 0,03 ≤ 1 CS151) Posouzení průřezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8

882 0,38 ≤ 1 CS161) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9

881 0,40 ≤ 1 CS166) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a kroucení podle 6.2.5 až 6.2.8

882 0,56 ≤ 1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 6.2.9.1

881 0,58 ≤ 1 CS186) Posouzení průřezu - ohyb, smyk, kroucení a osová síla podle 6.2.9.1

883 0,04 ≤ 1 CS201) Posouzení průřezu - ohyb okolo z, smyk a osová síla podle 6.2.9.1

882 0,38 ≤ 1 CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová síla podle 6.2.10 a 6.2.9

881 0,40 ≤ 1

CS226) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk, kroucení a osová síla podle 6.2.10 a 

6.2.9

881 0,72 ≤ 1 CS271) Posouzení průřezu - normálové napětí a kroucení - elastické posouzení

879 Nelze posoudit > 1 ST320) Dochází ke kroucení -> posouzení stability není možné

879 0,35 ≤ 1 ST371) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.4, obecná metoda

1370 Nelze posoudit > 1

ER051) Ohyb okolo osy z na nesymetrickém průřezu, prutu s náběhem nebo sadě prutů -

posouzení stability podle 6.3.4 není možné

s3 (prut č. 1370,878-883)

Návrhové        

využití

Obr. 14 Posouzení sady prutů č. 57 pomocí RF STEEL EC3 

Sada

prutů č. NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed

57

0,029 -0,050 0,001 -0,001 -0,001 0,002

1,281 -0,056 -1,997 -0,145 0,020 -0,024

-1,706 0,012 -0,021 -0,061 0,491 -0,026

0,162 -0,004 0,871 -0,014 -0,596 0,000

0,008 -0,081 0,001 -0,001 0,000 0,045

0,947 -0,025 -1,615 -0,021 -0,649 0,011

0,377 -0,259 0,076 0,017 0,022 0,142

-0,184 0,001 0,395 0,029 -0,059 -0,002

-0,014 -0,024 -2,155 -0,146 -0,897 0,012

0,955 -0,032 -2,167 -0,146 -0,902 0,014

-1,406 -0,078 -0,228 -0,140 0,406 -0,039

0,162 -0,004 0,871 -0,014 -0,596 0,000

0,169 -0,028 -1,343 -0,091 -0,559 0,000

0,008 -0,081 0,001 -0,001 0,000 0,045

-0,129 0,042 1,276 -0,021 -0,873 0,017

-0,014 -0,024 -2,155 -0,146 -0,897 0,012

0,237 -0,010 1,283 -0,021 -0,878 -0,002

1,270 -0,048 -2,164 -0,145 -0,900 -0,001

0,217 -0,104 0,003 0,001 0,001 0,055

0,279 -0,087 1,279 -0,020 -0,876 -0,033

0,955 -0,032 -2,167 -0,146 -0,902 0,014

1,270 -0,048 -2,164 -0,145 -0,900 -0,001

-0,206 -0,021 0,168 -0,118 0,318 -0,007

-1,425 0,056 -0,022 -0,061 0,492 -0,008

prut č. 1370, 878-883

Posouzení podle vzorce

ER051) Ohyb okolo osy z na nesymetrickém průřezu, prutu s náběhem nebo sadě prutů -> 

posouzení stability podle 6.3.4 není možné
-0,790 0,010 0,702 0,043 -0,093 -0,007

CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)

CS123) Posouzení průřezu - smyk ve směru y podle 6.2.6

CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6

CS116) Posouzení průřezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - třída 1 nebo 2

CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 1 nebo 2

CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4

CS151) Posouzení průřezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8

CS146) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a kroucení podle 6.2.5 až 6.2.8

CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8

CS137) Posouzení průřezu - kroucení a smyk podle 6.2.7(9)

CS132) Posouzení průřezu - kroucení a smyk podle 6.2.7(9)

CS131) Posouzení průřezu - kroucení podle 6.2.7

CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová síla podle 6.2.10 a 6.2.9

CS201) Posouzení průřezu - ohyb okolo z, smyk a osová síla podle 6.2.9.1

CS186) Posouzení průřezu - ohyb, smyk, kroucení a osová síla podle 6.2.9.1

CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 6.2.9.1

CS166) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a kroucení podle 6.2.5 až 6.2.8

CS161) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9

Síly [kN] Momenty [kNm]

CS226) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk, kroucení a osová síla podle 6.2.10 a 6.2.9

CS271) Posouzení průřezu - normálové napětí a kroucení - elastické posouzení

ST320) Dochází ke kroucení -> posouzení stability není možné

ST371) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.4, obecná metoda

CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3

CS100) Zanedbatelné vnitřní síly
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Nejvyšší dosažené využití sady prutů bylo stanoveno na 20% a to pro kombinaci 

ohybu, smyku a osové síly. Tento výsledek bude ověřen ručním výpočtem v následující části 

práce. Přehled získaných výsledků z posouzení ve výpočetním programu je uveden na 

Obr. 16. 

I přes odlišnosti výpočtů, které jsou obdobné jako u sady prutů č. 20, je výsledné 

využití sad prutů naprosto totožné. 

 

 

Obr. 17 Vnitřní síly sady prutů č. 118 vstupující do výpočtů pomocí RF STEEL EC3 

 

Sada

prutů č. NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed

118

-0,153 0,016 -0,004 -0,001 -0,003 -0,005

-1,527 0,110 0,111 -0,055 0,010 0,076

-0,264 0,012 -0,195 -0,049 0,254 0,005

-0,053 0,044 -0,002 -0,001 0,001 0,035

-1,250 0,013 0,581 0,074 0,209 0,020

-1,483 0,110 0,111 -0,055 0,077 0,010

-0,345 -0,027 0,275 0,040 -0,136 -0,009

-0,264 0,012 -0,195 -0,049 0,254 0,005

-0,053 0,044 -0,002 -0,001 0,001 0,035

-0,300 -0,013 0,309 0,050 0,293 0,015

-1,099 -0,004 0,451 0,066 -0,543 0,003

-1,112 0,093 -0,176 -0,006 0,004 0,066

-1,140 0,016 0,448 0,060 -0,544 0,029

CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4

CS100) Zanedbatelné vnitřní síly

prut č. 746, 530, 531, 745

Posouzení podle vzorce

Síly [kN] Momenty [kNm]

CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová síla podle 6.2.10 a 6.2.9

CS201) Posouzení průřezu - ohyb okolo z, smyk a osová síla podle 6.2.9.1

CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8

CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)

CS123) Posouzení průřezu - smyk ve směru y podle 6.2.6

CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6

CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 6.2.9.1

CS161) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9

CS151) Posouzení průřezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8

CS116) Posouzení průřezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - třída 1 nebo 2

CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 1 nebo 2

Sada Prut

prutů č. č. Posouzení podle vzorce

118

745 0,00 ≤ 1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly

745 0,01 ≤ 1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4

531 0,09 ≤ 1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 1 nebo 2

745 0,01 ≤ 1 CS116) Posouzení průřezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - třída 1 nebo 2

530 0,01 ≤ 1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6

745 0,00 ≤ 1 CS123) Posouzení průřezu - smyk ve směru y podle 6.2.6

746 0,00 ≤ 1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)

531 0,09 ≤ 1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8

745 0,01 ≤ 1 CS151) Posouzení průřezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8

530 0,02 ≤ 1 CS161) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9

746 0,20 ≤ 1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 6.2.9.1

745 0,02 ≤ 1 CS201) Posouzení průřezu - ohyb okolo z, smyk a osová síla podle 6.2.9.1

746 0,07 ≤ 1 CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová síla podle 6.2.10 a 6.2.9

Návrhové     

využití

st26 (prut č. 746,530,531,745)

Obr. 16 Posouzení sady prutů č. 118 pomocí RF STEEL EC3 
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Ruční výpočet je proveden podle normy [2]. 

 

Sada prutů č. 20 se ve výpočtovém modelu skládá ze čtyř jednotlivých prutů: prutu 

č. 1, 275, 442 a 514. Každý z nich bude na kombinaci ohybu a tlaku posouzen zvlášť. Pro 

prut č. 1 bude uveden kompletní postup výpočtu. U ostatních prutů se bude postupovat 

obdobně a výsledky budou shrnuty v tabulce.  

Posouzení prutu č. 1: 

Rozhodující kombinační pravidlo: 

1,35·ZS1 + 1,35·ZS2 + 1,35·ZS3 + 1,35·ZS4 + 1,5·ZS5 

Extrémní hodnoty vnitřních sil a vstupní parametry: 

NEd = -4,270 kN 

My,Ed = 0,344 kNm Mz,Ed= 0,004 kNm 

Lcr,y = Lcr,z = 0,229 m 

Pružná kritická síla pro příslušný způsob vybočení: 

 𝑁𝑐𝑟,𝑦 =  
𝜋2 ∙𝐸 ∙ 𝐼𝑦

𝐿𝑐𝑟,𝑦
2  

kde:  E modul pružnosti oceli v tahu a tlaku 

  Iy moment setrvačnosti vzhledem k ose y 

  Lcr vzpěrná délka 

 𝑁𝑐𝑟,𝑦 =  
𝜋2 ∙210 000 ∙ 141 000 ∙ 10−12

0,2292  

 𝑁𝑐𝑟,𝑦 =  5 572 720 𝑁 = 5 572,72 𝑘𝑁 
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Poměrná štíhlost: 

 𝜆̅
𝑦 = √

𝐴∙𝑓𝑦

𝑁𝑐𝑟,𝑦
 

 𝜆̅
𝑦 = √

374 ∙10−6∙235 ∙106

5 572 720
 

 𝜆̅
𝑦 = 0,126 

Součinitel vzpěrnosti pro příslušný způsob vybočení: 

 𝜒𝑦 =  
1

𝜙+ √𝜙2− 𝜆2
    ale: 𝜒𝑦 ≤ 1 

 

 𝜙𝑦 = 0,5 ∙  [1 + 𝛼 ∙ (𝜆̅ − 0,2) + 𝜆2̅] 

kde:   α součinitel imperfekce daný křivkou vzpěrné 

pevnosti (dle tabulky 6.2 normy [2] průřezu 

přiřazena křivka vzpěrné pevnosti c) 

  𝜆̅ poměrná štíhlost 

 𝜙𝑦 = 0,5 ∙  [1 + 0,49 ∙ (0,126 − 0,2) + 0,1262] 

 𝜙𝑦 = 0,49 

 

 𝜒𝑦 =  
1

𝜙+ √𝜙2− 𝜆2
 

 𝜒𝑦 =  
1

0,49+ √0,492− 0,1262
 

 𝜒𝑦 =  1,038    𝜒𝑦 ≤ 1 

Jelikož se jedná o dvouose symetrický průřez: 𝜒𝑦 =  𝜒𝑧 = 1 
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Součinitele cm ekvivalentního konstantního momentu, jež jsou závislé na průbězích 

momentů v jednotlivých směrech (stanoveny na základě tabulky B. 3 v normě [2]) 

 𝜓𝑦 =  
0,198

0,344
 

 𝜓𝑦 =  0,576 

 

 𝑐𝑚𝑦 = 0,6 + 0,4 ∙  𝜓𝑦 ale: 𝑐𝑚𝑦  ≥ 0,4 

 𝑐𝑚𝑦 = 0,6 + 0,4 ∙  0,576 

 𝑐𝑚𝑦 = 0,830 

 

 𝜓𝑧 =  
0,0002

0,0037
 

 𝜓𝑧 =  0,054 

 

 𝑐𝑚𝑧 = 0,6 + 0,4 ∙  𝜓𝑧 ale: 𝑐𝑚𝑧  ≥ 0,4 

 𝑐𝑚𝑧 = 0,6 + 0,4 ∙ 0,054 

 𝑐𝑚𝑧 = 0,622 

 
Obr. 18 Průběhy momentů na prutu č. 1 (My vlevo, Mz vpravo) [kNm] 
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Interakční součinitele kij : 

 𝑘𝑦𝑦 =  𝑐𝑚𝑦  ∙  (1 + (𝜆̅ − 0,2)  ∙  
𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑦∙𝑁𝑅𝑘
𝛾𝑀1

)  

 𝑁𝑅𝑘 =  𝑓𝑦  ∙ 𝐴 

 𝑁𝑅𝑘 =  235 ∙  106  ∙ 374 ∙  10−6 

 𝑁𝑅𝑘 =  87 890 𝑁 = 87,89 𝑘𝑁 

Interakční součinitel kyy: 

 𝑘𝑦𝑦 =  𝑐𝑚𝑦  ∙  (1 + (𝜆̅ − 0,2)  ∙  
𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑦∙𝑁𝑅𝑘
𝛾𝑀1

) 

 𝑘𝑦𝑦 =  0,830 ∙  (1 + (0,126 − 0,2)  ∙  
4 270

1∙87 890

1

) 

 𝑘𝑦𝑦 =  0,827 

ale: 𝑘𝑦𝑦  ≤  𝑐𝑚𝑦  ∙  (1 + 0,8 ∙  
𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑦∙𝑁𝑅𝑘
𝛾𝑚1

) 

 𝑘𝑦𝑦  ≤  0,83 ∙  (1 + 0,8 ∙  
4 270

1∙87890

1

) 

 𝑘𝑦𝑦  ≤  0,862 

Interakční součinitel kzy: 

 𝑘𝑧𝑦 = 0,6 ∙  𝑘𝑦𝑦 

 𝑘𝑧𝑦 = 0,6 ∙  0,827 

 𝑘𝑧𝑦 = 0,496 

Interakční součinitel kzz: 

 𝑘𝑧𝑧 =  𝑐𝑚𝑧  ∙  (1 +  (𝜆̅ − 0,2)  ∙  
𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑧∙𝑁𝑅𝑘
𝛾𝑀1

) 

 𝑘𝑧𝑧 =  0,622 ∙  (1 + (0,126 − 0,2)  ∙  
4 270

1∙87 890

1

) 

 𝑘𝑧𝑧 =  0,620 
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ale:  𝑘𝑧𝑧  ≤  𝑐𝑚𝑧  ∙  (1 + 0,8 ∙  
𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑧∙𝑁𝑅𝑘
𝛾𝑚1

) 

 𝑘𝑧𝑧  ≤  0,622 ∙  (1 + 0,8 ∙  
4 270

1∙87 890 

1

) 

 𝑘𝑧𝑧  ≤  0,646 

Interakční součinitel kyz: 

 𝑘𝑦𝑧 = 0,6 ∙  𝑘𝑧𝑧 

 𝑘𝑦𝑧 = 0,6 ∙  0,620 

 𝑘𝑦𝑧 = 0,372 

Podmínky spolehlivosti:  

 
𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑦∙𝑁𝑅𝑘
𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑦𝑦 ∙
𝑀𝑦,𝐸𝑑+Δ𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇∙𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑦𝑧 ∙
𝑀𝑧,𝐸𝑑+Δ𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑧,𝑅𝑘
𝛾𝑀1

≤ 1 

 𝑀𝑅𝑘 =  𝑓𝑦  ∙ 𝑊𝑦 

 𝑀𝑅𝑘 =  235 ∙ 106  ∙ 6660 ∙ 10−9 

 𝑀𝑅𝑘 =  1 565 𝑁𝑚 = 1,565 𝑘𝑁𝑚 

 𝜒𝐿𝑇 = 14 

 
𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑦∙𝑁𝑅𝑘
𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑦𝑦 ∙
𝑀𝑦,𝐸𝑑+Δ𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇∙𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑦𝑧 ∙
𝑀𝑧,𝐸𝑑+Δ𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑧,𝑅𝑘
𝛾𝑀1

≤ 1 

 
4270

1∙87890

1

+ 0,827 ∙
344

1∙1565

1

+ 0,372 ∙
4

1565

1

≤ 1 

 0,241 ≤ 1  Vyhoví 

 

 
𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑧∙𝑁𝑅𝑘
𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑧𝑦 ∙
𝑀𝑦,𝐸𝑑+Δ𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇∙𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑧𝑧 ∙
𝑀𝑧,𝐸𝑑+Δ𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑧,𝑅𝑘
𝛾𝑀1

≤ 1 

 
4270

1∙87890

1

+ 0,496 ∙
344

1∙1565

1

+ 0,620 ∙
4

1565

1

≤ 1 

 0,159 ≤ 1  Vyhoví 

                                                        

 

 

4
 Platí pro pruty necitlivé na distorzní deformace 
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Maximální využití prutu č. 1 pro kombinaci ohybu a tlaku je 24,1%. Výsledky 

ostatních řešených prutů jsou shrnuty v Tab. 5. 

Číslo prutu   275 442 514 

Profil 50x50x2 50x50x2 50x50x2 

NEd [kN] -2,934 -2,602 -2,153 

My,Ed [kNm] 0,198 0,061 0,854 

Mz,Ed [kNm] -0,006 0,011 -0,002 

Lcr,y= Lcr,y [m] 0,450 0,454 0,521 

Ncr,y=Ncr,z [kN] 1443,155 1417,837 1076,621 

�̅�𝑦=𝜆̅
𝑧 0,247 0,249 0,286 

Křivka vzpěrné pevnosti c c c 

αy=αz 0,490 0,490 0,490 

𝜙𝑦=𝜙𝑧 0,542 0,543 0,562 

𝜒𝑦 = 𝜒𝑧 0,976 0,975 0,956 

ψy 0,313 -0,672 -0,768 

cmy 0,725 0,4 0,4 

ψz -0,667 -0,636 -0,500 

cmz 0,4 0,4 0,4 

NRk [kN] 87,89 87,89 87,89 

kyy 0,726 0,399 0,401 

kzy 0,436 0,240 0,241 

kzz 0,401 0,399 0,401 

kyz 0,240 0,240 0,241 

My,Rk=Mz,Rk [kNm] 1,565 1,565 1,565 

Podmínka spolehlivosti 1 0,126 0,047 0,244 

Podmínka spolehlivosti 2 0,090 0,042 0,157 

Tab. 5 Posouzení prutů č. 275, 442 a 514 na kombinaci ohybu a tlaku 

 

Nejvyššího využití je dosaženo na prutu č. 514 a to 24,4%. Je tedy možno prohlásit, 

že celá sada prutů č. 20 je při kombinaci ohybu a tlaku využita maximálně na 24,4%. 

Při srovnání s výpočtem pomocí programu RFEM, který stanovil využití na 57% 

(Obr. 12) se však dostaneme k rozdílu využití 32,6%. Tento rozdíl je způsoben použitím 

rozdílných metod při posouzení. Zatímco při ručním výpočtu byla použita Metoda 2 

(zvolena na základě doporučení národní přílohy, část NA. 2. 20. normy [2]), založená na 
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stanovení součinitelů ekvivalentního konstantního momentu cm a následně interakčních 

součinitelů kij, při posouzení v přídavném modulu RF STEEL EC3 byla použita obecná 

metoda. Tato metoda výpočtu je založena na nalezení nejmenších násobitelů návrhového 

zatížení αult,k a αcr,op. Pro stanovení těchto hodnot je vhodné použití analýzy metodou 

konečných prvků, čímž by byla shoda výsledků zaručena.  

Pro rozhodnutí o správnosti ručního výpočtu lze jednotlivé pruty tvořící sadu prutů 

č. 20 posoudit samostatně. V tomto případě se již postupy výpočtů shodují a získané 

hodnoty jsou tedy srovnatelné. Na Obr. 19 jsou uvedeny maximální hodnoty využití 

jednotlivých prutů získané pomocí výpočtového programu. Po srovnání těchto hodnot 

s výslednými hodnotami ručního výpočtu z Tab. 5, nalezneme rozdíl v řádu okolo jednoho 

procenta, jež je zanedbatelný a může být přičten rozdílnému zaokrouhlování. 

 

 

 

Sada prutů č. 118 se ve výpočtovém modelu skládá ze čtyř dílčích prutů. Na ty je 

však rozdělena jen pro účely posouzení ve výpočtovém programu, proto bude posouzení 

provedeno na maximální vnitřní síly získané z celé sady prutů.  

Jelikož je hodnota momentu My několikanásobně vyšší než hodnota momentu Mz, 

není třeba provádět posouzení pro oba směry.  

Rozhodující kombinační pravidlo: 

1,35*ZS1 + 1,35*ZS2 + 1,35*ZS3 + 1,35*ZS4 + 1,5*ZS7 

  

Prut Místo

č. x [m] Posouzení podle vzorce

1

0,000 0,23 ≤ 1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2

275

0,000 0,13 ≤ 1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2

442

0,000 0,05 ≤ 1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2

514

0,521 0,24 ≤ 1 ST364) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.3, metoda 2

Průřez č.  1 - QRO 50x50x2 | Ferona - EN 10219

využití

Návrhové

Průřez č.  1 - QRO 50x50x2 | Ferona - EN 10219

Průřez č.  1 - QRO 50x50x2 | Ferona - EN 10219

Průřez č.  1 - QRO 50x50x2 | Ferona - EN 10219

Obr. 19 Posouzení kombinace ohybu a tlaku pomocí RF STEEL EC3 
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Extrémní hodnoty vnitřních sil: 

NEd = -1,430 kN MT = -0,078 kNm 

Vy,Ed = 0,043 kN Vz,Ed = 0,571 kN 

My,Ed = -0,543 kNm Mz,Ed= 0,022 kNm 

Návrhová únosnost v ohybu:  

 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 =  
𝑊𝑝𝑙,𝑦 ∙ 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 

 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 =  
11 700 ∙ 10−9 ∙ 235 ∙ 106

1
 

 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 =  2 750 𝑁𝑚 = 2,75 𝑘𝑁𝑚 

Návrhová plastická únosnost ve smyku:  

 𝑉𝑝𝑙,𝑧,𝑅𝑑 =
𝐴𝑣∙

𝑓𝑦

√3

𝛾𝑀0
 

 𝑉𝑝𝑙,𝑧,𝑅𝑑 =
347,5 ∙10−6∙

235 ∙ 106

√3

1
 

 𝑉𝑝𝑙,𝑧,𝑅𝑑 = 47 148 𝑁 = 47,148 𝑘𝑁 

Pokud je splněna podmínka: 𝑉𝐸𝑑  ≤ 0,5 ∙  𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑, je možné účinky smykové síly na únosnost 

zanedbat.  

Ověření podmínky:  

 
𝑉𝑧,𝐸𝑑

𝑉𝑝𝑙,𝑧,𝑅𝑑
 ≤ 0,5  

 
0,571

47,148
 ≤ 0,5 

 0,012 ≤ 0,5 

Díky splnění podmínky je možné účinky smykové síly na únosnost v ohybu zanedbat. 
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Návrhová plastická únosnost: 

 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
𝐴∙𝑓𝑦

𝛾𝑀0
 

 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
695∙10−6∙235∙106

1
 

 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 163 325 𝑁 = 163,325 𝑘𝑁 

Plastický moment únosnosti, redukovaný v důsledku působení osové síly NEd: 

 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 ∙
1−𝑛

1−0,5∙𝑎𝑤
,  ale: 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 < 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 

 

 𝑛 =
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑
 

 𝑛 =
1 430

163 325
 

 𝑛 = 0,009 

 

 𝑎𝑤 =
𝐴−2∙𝑏∙𝑡

𝐴
   ale: 𝑎𝑤 < 0,5 

 𝑎𝑤 =
695−2∙50∙4

695
 

 𝑎𝑤 = 0,424 

 

 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 ∙
1−𝑛

1−0,5∙𝑎𝑤
 

 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 = 2 750 ∙
1−0,009

1−0,5∙0,424
 

 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 = 3 460 𝑁𝑚 = 3,460 𝑘𝑁𝑚 ale: 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 < 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 

    6,460 < 2,750 

    𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 = 2,750 𝑘𝑁𝑚 
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Podmínka spolehlivosti:  

 
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑
 ≤ 1 

 
543

2750
 ≤ 1 

 0,197 ≤ 1 

 Sada prutů č. 118 je dle ručního výpočtu využita na 19,7%. Přídavným modulem 

bylo využití stanoveno na 20% (Obr. 16). Jelikož v ručním výpočtu uvažuji kombinaci 

extrémních vnitřních sil, mělo by využití prutu vycházet vyšší než u přesnějšího posouzení. 

Jelikož je rozdíl vstupních vnitřních sil minimální, je možné rozdíl přičíst méně přesnému 

zaokrouhlování na straně výpočtového programu. 
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Na mezní stav použitelnosti budou posouzeny pouze vybrané sady prutů. Jelikož 

má každá část krytu jinou šířku, byla na každé z nich nalezena nejvíce zdeformovaná sada 

prutů a následně posouzena.  

Z Obr. 20, který zobrazuje zdeformovanou konstrukci
5
, je zřetelné, že nejvýraznější 

deformace budou zjištěny na části krytu č. 3, jež je na stropní části oslabena otvory pro 

technologie a části č. 5, která je jediná navržena jako pochůzná.  

 

 Průhyb δmax každého prvku je nutné omezit hodnotou nejvýše L/250
6
 jeho rozpětí.  

  

                                                        

 

 

5
 Deformace je zvětšena 48x 

6
 Hodnota stanovena národní přílohou normy [2], část NA. 2. 22 

Obr. 20 Zobrazení průhybů na konstrukci protihlukového krytu 
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Část krytu č. 1 

Limitní průhyb:     𝛿𝑙𝑖𝑚 =
3135

250
= 12,54mm 

Největší skutečný průhyb:   𝛿𝑚𝑎𝑥 = 1,8 − 0,1 = 1,7𝑚𝑚 

Posudek:     1,7𝑚𝑚 ≤ 12,54𝑚𝑚   Vyhoví 

 

Část krytu č. 2 

Limitní průhyb:     𝛿𝑙𝑖𝑚 =
4425

250
= 17,7mm 

Největší skutečný průhyb:   𝛿𝑚𝑎𝑥 = 7,3 − 0,4 = 6,9𝑚𝑚 

Posudek:     6,9𝑚𝑚 ≤ 17,7𝑚𝑚   Vyhoví 

 

Část krytu č. 3 

Limitní průhyb:     𝛿𝑙𝑖𝑚 =
6125

250
= 24,5mm 

Největší skutečný průhyb:   𝛿𝑚𝑎𝑥 = 21,8 − 0,6 = 21,2𝑚𝑚 

Posudek:     21,2𝑚𝑚 ≤ 24,5𝑚𝑚   Vyhoví 

Obr. 21 Maximální průhyb na části krytu č. 1 [mm] 

Obr. 22 Maximální průhyb na části krytu č. 2 [mm] 
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Obr. 23 Maximální průhyb na části krytu č. 3 [mm] 

Část krytu č. 4 

Limitní průhyb:     𝛿𝑙𝑖𝑚 =
4350

250
= 17,40mm 

Největší skutečný průhyb:   𝛿𝑚𝑎𝑥 = 8,3 − 1,7 = 6,6𝑚𝑚 

Posudek:     6,6𝑚𝑚 ≤ 17,41𝑚𝑚   Vyhoví 

Část krytu č. 5 

Limitní průhyb:    𝛿𝑙𝑖𝑚 =
5635

250
= 22,54mm 

Největší skutečný průhyb:   𝛿𝑚𝑎𝑥 = 12,80𝑚𝑚 

Posudek:     12,80𝑚𝑚 ≤ 22,54𝑚𝑚   Vyhoví 

 

Obr. 24 Maximální průhyb na části krytu č. 4 [mm] 

Obr. 25 Maximální průhyb na části krytu č. 5 [mm] 
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V následující tabulce jsou srovnány hodnoty maximálních průhybů na vybraných 

prutech získané z posouzení variant C a D modelování konstrukce. U varianty C je 

modelováno pouze spojení stopních segmentů jako vazba vetknutí - kloub. Ve variantě D 

jsou jako vazba vetknutí - kloub modelovány veškeré spoje na konstrukci. 

 

Část krytu Limitní průhyb 

[mm] 

Varianta C 

δmax [mm] 

Varianta D 

δmax [mm] 

Rozdíl 

[mm] 

1 12,54 1,70 1,60 0,10 

2 17,70 6,90 6,60 0,30 

3 24,50 21,2 20,30 0,90 

4 17,41 6,60 5,60 1,00 

5 22,54 12,80 12,30 0,50 

Tab. 6 Srovnání dosažených průhybů na variantách modelu C a D 

Ze srovnání je patrné, že pokud budou veškeré spoje modelovány jako vazba 

vetknutí – kloub, bude konstrukce vykazovat oproti variantě modelování C nižší průhyby, 

způsobené mírným zvýšením tuhosti konstrukce. Rozdíly v průhybech obou variant se 

pohybují v řádech desetin milimetru. Výraznější rozdíly jsou pouze u částí krytu č. 3 a 4, kde 

se ve stropních částech nachází otvory pro vedení technologií. 
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Z důvodu respektování montážních a demontážních stavů protihlukového krytu 

bude statický výpočet proveden nejen na kompletně dokončené konstrukci, ale i na 

jednotlivých segmentech a části sestavené konstrukce. Jako reprezentativní příklady byly 

vybrány typický stěnový a stropní segment a část konstrukce č. 3, na které se nachází 

příčné ztužidlo.  

Při manipulaci se předpokládá vodorovná poloha segmentů a bodové podepření 

vždy ve všech čtyřech rozích prvku (Obr. 26). 

 

 

Při montáži či demontáži konstrukce se u jednotlivých segmentů předpokládá 

zatížení vlastní vahou nosné kostry segmentu- ZS 1, která je automaticky generována 

programem RFEM a vlastní vahou výplně- ZS 2, jejíž hodnota je stanovena na 0,11 kN/m
2
 

(výpočet uveden v Tab. 3). 

Pro zohlednění extrémního namáhání, kterému by teoreticky mohl být segment při 

manuální manipulaci vystaven, byl vytvořen model uvedený na Obr. 27. Pro tento model 

byl k výše zmíněným zatěžovacím stavům přidán stav- ZS3, ve kterém jsou dva úhlopříčné 

rohy zatíženy osamělými silami o velikosti 0,5 kN. Tímto má být vzata v úvahu velmi 

neopatrná manipulace se segmentem, kdy dva protější rohy jsou pevně drženy, zatímco do 

zbylých dvou se někdo silně opírá. 

Obr. 26 Modely stěnového a stropního segmentu 
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Obr. 27 Poloha osamělých sil [kN] v rámci uvažování extrémního namáhání stropního segmentu 

 

U části sestaveného krytu je kromě vlastní váhy navíc uvažována i možnost opření 

se o kryt. Toto zatížení je simulováno dvojicí osamělých sil o velikosti 1 kN, které na 

konstrukci působí ve směru x- ZS4, nebo y- ZS5. Poloha těchto sil je uvedena na Obr. 28 

vlevo pro směr x a vpravo pro směr y. 

 

Obr. 28 Poloha osamělých sil [kN] představujících opření se o část krytu ztuženou ocelovými pruty 

 

Výsledky budou uvedeny vždy pro vybrané části jednotlivých segmentů a části 

sestavené konstrukce, kde se nachází extrémní výsledné hodnoty. 
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Posouzení na MSÚ bylo provedeno pomocí přídavného modulu RF STEEL EC3- 

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3. Na obrázcích níže budou uvedeny výsledky 

pro nejvíce využitou sadu prutů z daného segmentu. Jelikož jsou díky symetrii segmentů 

dosažené výsledky obdobné vždy pro dvě sady prutů, budou výsledky zobrazeny pouze pro 

jednu z nich. 

 

Obr. 30 Posouzení stěnového segmentu zatíženého vlastní vahou pomocí RF STEEL EC3 

 

Obr. 31 Posouzení stropního segmentu zatíženého vlastní vahou a silami v rozích pomocí 

RF STEEL EC3 

Sada Prut

prutů č. č. Posouzení podle vzorce

139

1441 0,00 ≤ 1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly

1521 0,04 ≤ 1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 1 nebo 2

1441 0,00 ≤ 1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6

1441 0,00 ≤ 1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)

1521 0,04 ≤ 1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8

Návrhové    

využití

st1 (prut č. 1441,1521,1104,1106)

Sada Prut

prutů č. č. Posouzení podle vzorce

101

1156 0,11 ≤ 1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 1 nebo 2

1551 0,01 ≤ 1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6

1551 0,00 ≤ 1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)

1156 0,26 ≤ 1 CS131) Posouzení průřezu - kroucení podle 6.2.7

1551 0,03 ≤ 1 CS132) Posouzení průřezu - kroucení a smyk podle 6.2.7(9)

1156 0,11 ≤ 1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8

1156 0,27 ≤ 1 CS146) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a kroucení podle 6.2.5 až 6.2.8

1156 0,41 ≤ 1 CS271) Posouzení průřezu - normálové napětí a kroucení - elastické posouzení

Návrhové    

využití

s20 (prut č. 1551,1154-1159)

Sada Prut

prutů č. č. Posouzení podle vzorce

100

1536 0,00 ≤ 1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly

1150 0,25 ≤ 1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 1 nebo 2

1536 0,01 ≤ 1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6

1536 0,00 ≤ 1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)

1150 0,25 ≤ 1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8

s20 (prut č. 1536,1148-1153)

Návrhové      

využití

Obr. 29 Posouzení stropního segmentu zatíženého vlastní vahou pomoci RF STEEL EC3 
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Na Obr. 33 je uvedeno posouzení nejvíce namáhané sady prutů nacházející se na 

stropní části sestaveného krytu (poloha v rámci konstrukce vyznačena na Obr. 32 zeleně). 

Výsledky nejvíce využité sady prutů, tvořící část segmentu boční stěny krytu je uvedena na 

Obr. 34 (poloha v rámci konstrukce vyznačena na Obr. 32 modře). 

  

Sada Prut

prutů č. č. Posouzení podle vzorce

127

2203 0,00 ≤ 1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly

2709 0,01 ≤ 1 CS101) Posouzení průřezu - tah podle 6.2.3

2223 0,01 ≤ 1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4

2206 0,19 ≤ 1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 1 nebo 2

2203 0,01 ≤ 1 CS116) Posouzení průřezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - třída 1 nebo 2

2223 0,03 ≤ 1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6

2223 0,00 ≤ 1 CS123) Posouzení průřezu - smyk ve směru y podle 6.2.6

2709 0,00 ≤ 1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)

2206 0,19 ≤ 1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8

2203 0,01 ≤ 1 CS151) Posouzení průřezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8

2203 0,06 ≤ 1 CS161) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9

2206 0,19 ≤ 1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 6.2.9.1

2709 0,01 ≤ 1 CS201) Posouzení průřezu - ohyb okolo z, smyk a osová síla podle 6.2.9.1

2223 0,07 ≤ 1 CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová síla podle 6.2.10 a 6.2.9

2223 0,23 ≤ 1 ST371) Posouzení stability - ohyb a tlak podle 6.3.4, obecná metoda

s19 (prut č. 2709,2201,2203,2206-2208,2223)

Návrhové   

využití

Obr. 32 Poloha nejvíce namáhané sady prutů na stropní a stěnové části konstrukce 

Obr. 33 Posouzení nejvíce namáhané sady prutů stropní části pomocí RF STEEL EC3 
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Pro rozhodující kombinaci zatěžovacích stavů: ZS1 + ZS2 je zjištěný průhyb na 

řešeném stropním segmentu 21,6 mm (Obr. 35). Limitní průhyb je roven L/250 = 4 625/250 

= 18,5 mm, čímž není splněna podmínka MSP.  

 

Pro stropní segment zatížený navíc osamělými silami velikosti 0,5 kN ve dvou 

protilehlých rozích je rozhodující kombinace zatěžovacích stavů: ZS1 + ZS2 + ZS3. 

Deformace takto zatíženého prvku je zobrazena na Obr. 36. Maximální zjištěný průhyb je 

39,1 mm. Jelikož je limitní průhyb více než dvojnásobně překročen, podmínkám MSP opět 

není vyhověno. Takto velká deformace však nemusí nastat, nebude-li segment nevhodnou 

manipulací vystaven extrémnímu namáhání. 

Sada Prut

prutů č. č. Posouzení podle vzorce

133

2054 0,00 ≤ 1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly

2576 0,01 ≤ 1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4

1740 0,10 ≤ 1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 1 nebo 2

2576 0,01 ≤ 1 CS116) Posouzení průřezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - třída 1 nebo 2

2054 0,01 ≤ 1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6

2576 0,00 ≤ 1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)

1740 0,10 ≤ 1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8

2576 0,01 ≤ 1 CS151) Posouzení průřezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8

2054 0,02 ≤ 1 CS161) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9

2578 0,17 ≤ 1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 6.2.9.1

2576 0,01 ≤ 1 CS201) Posouzení průřezu - ohyb okolo z, smyk a osová síla podle 6.2.9.1

2578 0,07 ≤ 1 CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová síla podle 6.2.10 a 6.2.9

st4 (prut č. 2576,1740,2054,2578)

Návrhové    

využití

Obr. 34 Posouzení nejvíce namáhané sady prutů stěnové části pomocí RF STEEL EC3 

Obr. 35 Průhyb stropního segmentu zatíženého vlastní vahou [mm] 
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Rozhodující kombinací zatěžovacích stavů pro stěnový segment zatížený pouze 

vlastní vahou je: ZS1 + ZS2. Průhyb tohoto segmentu je zobrazen na Obr. 37 a je roven 

2,7 mm. Limitní průhyb je: L/250 = 3000/250 = 12 mm. Meznímu stavu použitelnosti je tedy 

v tomto případě vyhověno. 

 

Na Obr. 38 je zobrazen průběh deformací na části sestaveného krytu. Nejvyššího 

celkového průhybu 25,1 mm bylo dosaženo v místě oslabení stropní části otvory pro 

technologie. Celkový průhyb stropní části však zahrnuje i průhyb bočních stěnových 

segmentů (zobrazeno na Obr. 39), který odpovídá průhybu 0,7 mm. Dílčí průhyb na stropní 

části tedy odpovídá hodnotě 24,4 mm. Maximální průhyb má být omezen hodnotou 

L/250 = 6 125/250 = 24,5 mm. Tímto je požadavek MSP splněn, avšak s rozdílem pouze 

0,1 mm. 

Obr. 36 Průhyb stropního segmentu zatíženého vlastní vahou a dvojicí sil [mm] 

Obr. 37 Průběh deformací na stěnovém segmentu zatíženém vlastní vahou [mm] 
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Obr. 39 Maximální průhyb na části konstrukce ztužené ocelovými pruty [mm] 

Obr. 38 Průběh deformace na části konstrukce ztužené ocelovými pruty [mm] 
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V modelu protihlukového krytu, jenž byl využit pro posouzení mezního stavu 

únosnosti a použitelnosti, bylo uvažováno se ztužením konstrukce pomocí ocelových prutů 

průřezu 25 x 1 mm. Tato ztužidla jsou umístěna na čelních stěnách částí konstrukce č. 2, 3 

a 4 a dále je provedeno příčné ztužidlo na okraji části č. 3. 

V původní verzi návrhu, ze které jsem v práci vycházela, bylo ztužení konstrukce 

zajištěno pomocí ocelových plechů, které tvořily zároveň plášť jednotlivých segmentů. 

Bude provedeno srovnání obou těchto možností ztužení a to na části konstrukce 

č. 3, na které se nachází příčné ztužidlo z ocelových prutů. Toto ztužidlo bude ve srovnávací 

variantě odstraněno a do modelu bude na veškeré stropní i stěnové segmenty přidán 

ztužující plech. Modely obou konstrukcí jsou zobrazeny na následujícím obrázku. 

 

 

Aby byly výsledky zjištěné na obou modelech dané části krytu srovnatelné, je na 

obou variantách uvažováno stejné zatížení. V ZS 1 je zahrnuta vlastní váha nosné kostry 

segmentů. Dalším stálým zatížením je vlastní váha výplně segmentů, ta je obsažena v ZS 2. 

Další dva zatěžovací stavy představují možnost opření se o část krytu modelovanou 

osamělými silami o velikosti 1 kN ve směru x v ZS 3 a ve směru y v ZS 4. Polohy působišť 

těchto osamělých sil jsou v obou variantách totožné a jsou zobrazeny na Obr. 28 pro 

ztužení ocelovými pruty a Obr. 41 pro ztužení plechy. 

Obr. 40 Modely dvou variant ztužení části konstrukce krytu 
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Jelikož je v případě modelu části konstrukce, která je ztužena plechy, v zatížení 

vlastní vahou zahrnut i ocelový plech, je nutné upravit velikost zatížení vlastní vahou výplně 

segmentů. V této již bude zahrnuta pouze tíha izolační vaty a děrovaného plechu, které 

v konstrukci namodelovány nejsou. Výpočet je uveden v Tab. 7.  

Materiál 
Tloušťka 

[mm] 

Váha 

[kg/m
2
] 

Zatížení 

[kN/m
2
] 

Izolační vata 50,00 2,00 0,0200 

Děrovaný plech 0,55 2,81 0,0281 

Celkem 50,55 10,7 0,0481→0,05 

Tab. 7 Stanovení zatížení od vlastní váhy výplně bez ocelového plechu 

 

Zjištěné výsledky pro část krytu ztuženou ocelovými pruty jsou uvedeny v kapitole 

6 Montážní stádium, část 6.2 Výsledky. Pro variantu ztuženou ocelovými plechy budou 

uvedeny níže.  

 

Posouzení ocelových prutů nosné kostry segmentů bylo provedeno pomocí 

přídavného modulu RF STEEL EC3- Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3. Na 

obrázcích níže budou zobrazeny výsledky nejvíce namáhaných sad prutů nacházejících se 

na stropní a na stěnové části řešené konstrukce. 

Obr. 41 Poloha osamělých sil [kN] představujících opření se o část krytu ztuženou ocelovými plechy 
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Obr. 43 Posouzení nejvíce namáhané sady prutů stěnové části pomocí RF STEEL EC3 

Na Obr. 44 a Obr. 45 jsou zobrazeny průběhy hlavních napětí na ztužujících pleších 

stropní části konstrukce.  

 

Obr. 44 Průběh napětí σ1 [MPa] 

Sada Prut

prutů č. č. Posouzení podle vzorce

130

2169 0,00 ≤ 1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly

2173 0,21 ≤ 1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 1 nebo 2

2177 0,01 ≤ 1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6

2978 0,00 ≤ 1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)

2173 0,21 ≤ 1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8

Návrhové    

využití

s12 (prut č. 2978,2169,2170,2173,2174,2176,2177)

Sada Prut

prutů č. č. Posouzení podle vzorce

144

2754 0,00 ≤ 1 CS100) Zanedbatelné vnitřní síly

2756 0,00 ≤ 1 CS102) Posouzení průřezu - tlak podle 6.2.4

2756 0,12 ≤ 1 CS111) Posouzení průřezu - ohyb okolo y podle 6.2.5 - třída 1 nebo 2

2061 0,00 ≤ 1 CS116) Posouzení průřezu - ohyb okolo z podle 6.2.5 - třída 1 nebo 2

2061 0,01 ≤ 1 CS121) Posouzení průřezu - smyk ve směru z podle 6.2.6

2756 0,00 ≤ 1 CS123) Posouzení průřezu - smyk ve směru y podle 6.2.6

2754 0,00 ≤ 1 CS126) Posouzení průřezu - smykové boulení podle 6.2.6(6)

2756 0,12 ≤ 1 CS141) Posouzení průřezu - ohyb a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8

2061 0,00 ≤ 1 CS151) Posouzení průřezu - ohyb okolo z a smyk podle 6.2.5 a 6.2.8

2061 0,03 ≤ 1 CS161) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb a smyk podle 6.2.6, 6.2.7 a 6.2.9

2756 0,18 ≤ 1 CS181) Posouzení průřezu - ohyb, smyk a osová síla podle 6.2.9.1

2756 0,08 ≤ 1 CS221) Posouzení průřezu - dvouosý ohyb, smyk a osová síla podle 6.2.10 a 6.2.9

Návrhové   

využití

st7 (prut č. 2754,1754,2061,2756)

Obr. 42 Posouzení nejvíce namáhané sady prutů stropní části pomocí RF STEEL EC3 
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Obr. 45 Průběh napětí σ2 [MPa] 

 

Průběh deformace části konstrukce krytu ztužené ocelovými plechy je zobrazen na 

Obr. 47. Celkový průhyb dosahuje hodnoty 32 mm. Tato hodnota však zahrnuje, jak je vidět 

na Obr. 46, i průhyb bočního stěnového segmentu, který je roven 0,7 mm. Dílčí průhyb 

stropní části se tedy stanoví jako 32 – 0,7 = 31,3 mm. Jelikož byl limitní průhyb pro část 

konstrukce krytu č. 3 stanoven na 24,5 mm, není vyhověno podmínkám MSP. 

 

Obr. 46 Maximální průhyb na části konstrukce ztužené ocelovými plechy [mm] 
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Obě varianty modelu části krytu s odlišným způsobem ztužení vyhověly 

požadavkům MSÚ. Sady prutů s nejvyšším využitím se dle očekávání v obou případech 

nachází na stropní části konstrukce. Hodnoty využití těchto prvků jsou obdobné, při ztužení 

ocelovými pruty 23 %, při zajištění ztužení pomocí ocelových plechů 21 %.  

Zjištěné maximální průhyby se u obou variant liší. Zatímco při použití prutového 

ztužidla stropní část vykazuje průhyb 24,4 mm, čímž těsně splňuje požadavky MSP, při 

namodelování ztužujícího plechu do konstrukce průhyb vzrůstá na hodnotu 31,3 mm. 

Tímto je překročena hodnota limitního průhybu, která je stanovena na 24,5 mm. Zjištěný 

maximální průhyb však nijak zásadně neomezuje požadovaný prostor pod konstrukcí a 

adekvátním řešením bude dočasné podepření konstrukce při montáži. 

   

Obr. 47 Průběh deformací na části konstrukce ztužené ocelovými plechy [mm] 
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V rámci bakalářské práce byla provedena statická analýza samonosného 

protihlukového krytu nad výrobním zařízením. Podkladem pro tuto práci byly informace 

o geometrii a vlastnostech konstrukce, poskytnuté Ing. Zbyňkem Vlkem, Ph.D.  

V programu Dlubal RFEM 5. 07. 03 pro statické výpočty pomocí metody konečných 

prvků byl vytvořen 3D model konstrukce. Bylo zjištěno, že způsob modelování spojů mezi 

jednotlivými segmenty tvořícími kryt má zásadní vliv na chování modelu konstrukce při 

zatížení. Aby model co nejpřesněji simuloval skutečnou konstrukci, bylo zváženo několik 

možností jak zjednodušeně tyto spoje modelovat. Jako podklad statické analýze byla 

vybrána varianta, ve které jsou stropní segmenty spojeny vazbou vetknutí – kloub a na 

všech ostatních místech použita vazba kloub – kloub.  

Cílem práce bylo ověření, zda konstrukce krytu vyhoví na mezní stavy únosnosti a 

použitelnosti. Výpočet MSÚ byl proveden pomocí přídavného modulu RF STEEL EC3- 

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3, v němž bylo ověřeno využití veškerých prutů 

konstrukce. V práci byly uvedeny výsledky pro tři reprezentativní sady prutů. Jednalo se o 

nejvíce namáhanou sadu prutů nacházející se na stropní části, na čelní a na boční stěně 

krytu. Bylo dokázáno, že na MSÚ konstrukce vyhoví s poměrně velkými rezervami (nejvyšší 

využití bylo stanoveno na 72%). 

V části 4.5 bylo provedeno ověření vybraných výsledků ručním výpočtem. I přes 

mírně odlišný přístup při ručním výpočtu (specifikováno v úvodu kapitoly 4) oproti 

posouzení pomocí RF STEEL EC3 bylo dosaženo pouze zanedbatelně se lišících výsledů.  

Posouzení MSP bylo provedeno v kapitole 5. Nejvyšší průhyb byl zjištěn na části 

konstrukce, jejíž stropní část je oslabena dvěma otvory pro vedení technologií. Ani zde však 

hodnota zjištěného maximálního průhybu nepřekročila hodnotu limitního průhybu. Proto 

lze o konstrukci prohlásit, že vyhoví požadavkům mezního stavu použitelnosti. 

Jelikož je protihlukový kryt sestaven z jednotlivých segmentů a je navržen jako po 

částech demontovatelný, bylo nutné zvážit montážní a demontážní stavy konstrukce. Na 

vybraném stropním a stěnovém segmentu i na části sestavené konstrukce bylo prokázáno, 

že meznímu stavu únosnosti bude během montáže bez problému vyhověno.  
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Požadavky mezního stavu použitelnosti byly překročeny pouze u stropního 

segmentu. Maximální průhyb segmentu překročil limitní průhyb o 3,1 mm. Jelikož se jedná 

o relativně nízkou hodnotu vzniklou během manipulace se segmentem, není nutno tento 

stav dále řešit. Část již sestavené konstrukce vyhověla s rozdílem pouze 0,1 mm. Jelikož se 

však jedná o poměrně velkou část konstrukce, kde vzájemné spojení jednotlivých segmentů 

přináší zvýšení celkové tuhosti, bylo by vhodné zpočátku montáže konstrukci provizorně 

podepřít. 

Jelikož se v původním návrhu protihlukového krytu předpokládalo ztužení 

ocelovými plechy, bylo v závěru práce provedeno srovnání vybrané části konstrukce 

ztužené příčným prutovým ztužidlem s variantou, kdy je do výpočtového modelu krytu 

přidán ztužující plech. V obou případech bylo dosaženo maximálního využití prutů nosné 

kostry segmentu přibližně 20%. Požadavkům MSP bylo v případě prutového ztužení velmi 

těsně vyhověno, avšak v případě ztužení ocelovým plechem byla limitní hodnota průhybu 

překročena o 6,8 mm. V obou případech je vhodné při montáži konstrukci dočasně 

podepřít.  
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A plocha průřezu 

As plocha omezená střednicí průřezu 

Av smyková plocha 

b šířka průřezu 

cm součinitel ekvivalentního konstantního momentu 

E modul pružnosti v tahu, v tlaku 

fu pevnost v tahu 

fy mez kluzu 

G modul pružnosti ve smyku 

h výška průřezu 

Iy, Iz momenty setrvačnosti 

It moment tuhosti v prostém kroucení 

iy, iz poloměr setrvačnosti 

KVP křivka vzpěrné pevnosti 

kyy, kyz, kzy, kzz součinitele interakce 

Lcr vzpěrná délka 

Ncr  pružná kritická síla neoslabeného průřezu pro příslušný způsob 

vybočení 

NRk charakteristická hodnota únosnosti v tlaku 

MRk charakteristická hodnota únosnosti v ohybu 

r poloměr zaoblení 

Sy, Sz statický modul průřezu 

t tloušťka stěny průřezu 

Wel elastický modul průřezu 
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Wpl plastický modul průřezu 

α  součinitel délkové tepelné roztažnosti, parametr pro uvážení 

účinků šikmého ohybu 

αult,k   nejmenší násobitel návrhového zatížení pro dosažení 

charakteristické únosnosti rozhodujícího průřezu 

αcr,op.  nejmenší násobitel návrhového zatížení působícího v rovině pro 

dosažení pružné kritické únosnosti při vybočení z roviny nebo 

klopení 

β parametr pro uvážení účinků šikmého ohybu 

γ objemová tíha 

γM,0 dílčí součinitel únosnosti průřezu kterékoliv třídy 

γM,1 dílčí součinitel únosnosti průřezu při posuzování stability prutu 

ΔMy, ΔMz momenty v důsledku posunu těžištní osy 

χ součinitel vzpěrnosti při rovinném vzpěru 

χLT součinitel klopení 

Φ hodnota pro výpočet součinitele vzpěrnosti χ 

τTed smykové napětí od prostého kroucení 

ν součinitel příčného přetvoření v pružném stavu (Poissonův poměr) 

ZS zatěžovací stav 

MSÚ mezní stav únosnosti 

MSP mezní stav použitelnosti 

  



 

  

 

   

 

  68 

 

Statická analýza protihlukového krytu 

Barbora Hándlová 

2016/2017 

Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta stavební 

Ústav stavební mechaniky 

Příloha č. 1 CD .................................................................................................................................. 69 

Příloha č. 2 Průběhy vnitřních sil na sadě prutů č. 20 ................................................................. 70 

Příloha č. 3 Průběhy vnitřních sil na sadě prutů č. 57 ................................................................. 73 

Příloha č. 4 Průběhy vnitřních sil na sadě prutů č. 118 ............................................................... 75 

 

  



 

  

 

   

 

  69 

 

Statická analýza protihlukového krytu 

Barbora Hándlová 

2016/2017 

Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta stavební 

Ústav stavební mechaniky 

Příloha č. 1 CD 

Součástí bakalářské práce je CD s následujícím obsahem: 

Montážní stádium- segmenty 

Montážní stádium- ztužení pruty 

Montážní stádium- ztužení plechy 

Ocelová konstrukce- podklad pro vytvoření modelu protihlukového krytu 

Protihlukový kryt 
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Příloha č. 2 Průběhy vnitřních sil na sadě prutů č. 20 

Kombinační pravidlo: 1,35·ZS1 + 1,35·ZS2 + 1,35·ZS3 + 1,35·ZS4 + 1,5·ZS5 + 1,5·ZS8 

Vnitřní síly N [kN] Vnitřní síly MT [kNm] 

 

Vnitřní síly Vy [kN] Vnitřní síly Vz [kN] 

 

Vnitřní síly My [kNm] Vnitřní síly Mz [kNm] 
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1,35·ZS1 + 1,35·ZS2 + 1,35·ZS3 + 1,35·ZS4 + 1,5·ZS5 

Prut č. 1 

Vnitřní síly N [kN] Vnitřní síly My [kNm] Vnitřní síly Mz [kNm] 

Prut č. 275 

Vnitřní síly N [kN] Vnitřní síly My [kNm] Vnitřní síly Mz [kNm] 
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Prut č. 442 

Vnitřní síly N [kN] Vnitřní síly My [kNm] Vnitřní síly Mz [kNm] 

Prut č. 514 

Vnitřní síly N [kN] Vnitřní síly My [kNm] Vnitřní síly Mz [kNm] 
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Příloha č. 3 Průběhy vnitřních sil na sadě prutů č. 57 

Kombinační pravidlo: 1,35·ZS1 + 1,35·ZS2 + 1,35·ZS3 + 1,35·ZS4 + 1,5·ZS5 + 1,5·ZS7 

Vnitřní síly N [kN] 

 

Vnitřní síly MT [kNm] 

 

Vnitřní síly Vy [kN] 

 



 

  

 

   

 

  74 

 

Statická analýza protihlukového krytu 

Barbora Hándlová 

2016/2017 

Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta stavební 

Ústav stavební mechaniky 

Vnitřní síly Vz [kN] 

 

Vnitřní síly My [kNm] 

 

Vnitřní síly Mz [kNm] 
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Příloha č. 4 Průběhy vnitřních sil na sadě prutů č. 118 

Kombinační pravidlo: 1,35·ZS1 + 1,35·ZS2 + 1,35·ZS3 + 1,35·ZS4 + 1,5·ZS7 + 1,5·ZS8 

Vnitřní síly N [kN] Vnitřní síly MT [kNm] 

 

Vnitřní síly Vy [kN] Vnitřní síly Vz [kN] 
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Vnitřní síly My [kNm] Vnitřní síly Mz [kNm] 

 

Kombinační pravidlo: 1,35·ZS1 + 1,35·ZS2 + 1,35·ZS3 + 1,35·ZS4 + 1,5·ZS7 

Vnitřní síly N [kN] Vnitřní síly MT [kNm] 
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Vnitřní síly Vy [kN] Vnitřní síly Vz [kN] 

 

Vnitřní síly My [kNm] Vnitřní síly Mz [kNm] 

 


