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Abstrakt 

Silniční mosty s ocelobetonovou konstrukcí tvořenou ocelovými I-nosníky spřaženými 
v horní úrovni železobetonovou deskou jsou velice populární, a to především s ohledem na 
jejich nízkou hmotnost a rychlost výstavby. Ztráta příčné a torzní stability se u takové 
konstrukce může projevit ve formě distorzního klopení průřezu nad vnitřní podporou 
v oblasti záporného ohybového momentu. Tento typ klopení je doprovázen distorzí stojiny, 
protože horní pásnice je pevně spojena s betonovou deskou a může tedy vybočit pouze dolní 
pásnice. Únosnost nosníku v klopení se zkoumá ve dvou krocích. Nejprve se nalezne kritický 
moment. Tato úloha se obvykle řeší metodou obráceného U-rámu, která byla vyvinuta 
v několika modifikacích. Ve druhém kroku se posuzuje ovlivnění únosnosti reálné 
konstrukce. Toto ovlivnění je zohledněno součinitelem klopení, který se určí z kritického 
momentu pomocí tzv. křivky klopení. Tato práce je založena na rozsáhlé parametrické studii, 
která byla provedena na pokročilých modelech pomocí metody konečných prvků. Technika 
tvorby těchto modelů byla ověřena s využitím experimentů popsaných v literatuře, a proto 
mohla být také dána konkrétní doporučení pro tvorbu těchto modelů. Ve studii byly 
zhodnoceny jednotlivé parametry z hlediska jejich vlivu na klopení. Na základě této 
parametrické studie byly zhodnoceny běžně užívané návrhové metody pro metodu U-rámu i 
stávající křivky klopení a byla dána konkrétní doporučení, kdy je možné od posuzování 
klopení ustoupit. Práce obsahuje také návrh na úpravu křivky klopení pro ocelobetonové 
mostní nosníky. 

Klíčová slova: ocelobetonové mosty, stabilita, distorzní klopení, obrácený U-rám, pokročilé 
modely 

 

Abstract 

Highway bridges of a steel-concrete composite structure consisting of I-girders with upper 
concrete deck are very popular primarily for their light weight and fast construction. The 
mode of lateral buckling for this kind of structure is lateral distortional buckling in the area of 
hogging bending moment over inner support. Suffering from this type of buckling, the web 
distorts, while the upper flange is restrained by the concrete deck and only lower flange can 
buckle. The girder bucking resistance is usually investigated in two steps. First the critical 
moment is found. This task is usually solved by the inverted U-frame method, which was 
developed in several modifications. Second the impact on the resistance of the real structure 
is assessed. This impact is represented by the buckling factor, that is derived by a buckling 
curve from the critical moment. This thesis is based on a vast finite-element-method 
parametrical study realised on advanced models. The modelling technique was validated 
according to experiments described in literature, so the particular recommendations for this 
type of models could be given. The influence on buckling of each parameter was evaluated 
in the study. On its basis the commonly used design methods for U-frame and contemporary 
used buckling curves were assessed and particular recommendations where given, when 
buckling can be omitted in design. The thesis also includes a purpose for buckling curve 
correction to be used for steel-concrete bridge girders. 

Key words: steel-concrete bridges, stability, distortional buckling, inverted U-frame, 
advanced models 
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1. Úvod 
Spřažené ocelobetonové silniční mosty jsou výhodným a dnes poměrně hojně využívaným 

typem konstrukce. Spojují v sobě výhody1 obou materiálů: u betonu je to jeho tuhost a 
dobrá pevnost v tlaku, u oceli je to výborná pevnost v tahu a subtilní vzhled. Zvlášť pro mosty 
středních rozpětí s horní mostovkou je ocelobetonová konstrukce konkurenceschopným 
řešením. Typický příčný řez takového mostu tvoří několik paralelních nosníků průřezu I 
spřažených (většinou pomocí spřahovacích trnů) s horní železobetonovou deskou mostovky. 

Pokud taková konstrukce působí jako prostý nosník, lze velmi dobře využít zmíněných 
kvalit obou materiálů. Tlak je přenášen hlavně betonovou deskou a neutrální osa se posouvá 
nahoru, takže větší část ocelové části průřezu se dostává do tahu, což umožňuje v některých 
případech i plastické využití průřezu. V případě, kdy je trám podepřen spojitě, je situace 
komplikovanější. V nadpodporových oblastech v místech záporného ohybového momentu 
vznikají v betonové desce (pokud není předpjatá) trhliny a tah je přenášen pouze výztuží. 
Neutrální osa klesne a u vysokých ocelových průřezů může dojít k boulení stojiny a také ke 
ztrátě stability při ohybu (klopení). Přesto dochází při návrhu konstrukce jako spojitého 
nosníku k ekonomickým úsporám vzhledem k menší spotřebě materiálu, absenci mostních 
závěrů nad pilíři a v neposlední řadě zajistí spojitá konstrukce i lepší jízdní vlastnosti. 

Klopení je fenomén, který stojí za mnohými haváriemi mostů. Je třeba zdůraznit, že šlo 
v drtivé většině případů o havárie v průběhu výstavby (což koresponduje s faktem, že nejvíce 
kolapsů mostních konstrukcí se odehrává v různých fázích výstavby [1]). V průběhu výstavby 
může dojít ke ztrátě stability ocelové konstrukce, která není ještě vyztužena betonovou 
deskou, typicky při výstavbě mostu technologií podélného výsuvu.  

 

 
 

Obr. 1: Příčná ztužidla spřaženého mostu 

V této práci je pozornost věnována zajištění stability nosníků v provozním stádiu, kdy již 
plně spolupůsobí betonová deska mostovky. V tomto případě dochází v praxi často 
k opačnému problému než při montáži. Spíše, než ke kolapsu konstrukce dochází k jejímu 
neúměrnému předimenzování hlavně v oblasti příčných ztužidel, zajišťujících příčnou 
stabilitu průřezu (viz obr. 1). V poslední době sílí kritika současného návrhového postupu 
zakotveného v systému evropských norem – Eurokódů, který je především kvůli 
nedostatečnému počtu experimentů a studií nastaven velmi konzervativně. Zpřesněním 
návrhového postupu by tak bylo možno docílit v konstrukci značných úspor. 

                                                      
1 Obecně o návrhu spřažených ocelobetonových mostů viz [41] 
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Cílem této práce je přispět ke zpřesnění návrhového postupu pro klopení spřažených 
nosníků. Autor práce zkoumal tento fenomén pomocí parametrické studie, jejíž výsledky a 
závěry jsou předloženy v další části práce. 

2. Klopení 
Ke ztrátě příčné stability neboli klopení (lateral buckling) mají tendenci pouze některé 

typy otevřených průřezů (typicky I nebo H) namáhané kolmo k jejich tužší ose. Uzavřené 
průřezy neklopí vůbec. Avšak u některých ocelobetonových průřezů vzniká uzavřený průřez 
až vybetonováním horní desky. Ocelobetonové konstrukce se tedy dají rozdělit podle 
náchylnosti na klopení do tří skupin: konstrukce s otevřenými ocelovými profily, ty klopí 
v montážním i provozním stádiu, ačkoli typ klopení je v obou těchto stádiích odlišný, jak 
bude ukázáno později. Dále konstrukce s otevřenými ocelovými profily, jejichž spřažením 
s betonovou deskou vzniknou profily uzavřené. To jsou typicky korýtkové profily, jejichž 
spřažením vzniknou průřezy komorové. U těchto konstrukcí stačí klopení posoudit pouze 
v montážním stádiu. Třetí skupinu tvoří konstrukce z ocelových uzavřených profilů, které 
nejsou náchylné ke klopení v žádném stádiu. To ale neznamená, že konstrukce sestavená 
z těchto profilů nemůže být jako celek náchylná ke ztrátě stability (typicky příhradové 
nosníky). 

Při ztrátě stability klopením (za ohybu) stejně jako při ztrátě stability vzpěrem (v tlaku) 
probíhá výpočet obvykle ve dvou fázích. V první fázi se pracuje s ideální konstrukcí, to 
znamená s konstrukcí bez imperfekcí geometrických či materiálových. Materiálové chování 
se zjednoduší na lineárně pružné. Z teorie stability vyplývá, že při dosažení tzv. kritického 
zatížení dochází k bifurkaci. Bifurkace je stav, kdy se konstrukce stává nestabilní2. Kritické 
zatížení je z matematického hlediska 1. vlastní číslo soustavy diferenciálních rovnic, kterou 
lze danou konstrukci včetně okrajových podmínek popsat. Tomuto vlastnímu číslu odpovídá 
také vlastní tvar vybočení. 

Ve druhé fázi se zavedením geometrických a materiálových imperfekcí přechází od ideální 
konstrukce k reálné. V praxi stále ještě převládá použití různých empirických vztahů často ve 
formě tzv. křivek klopení, které byly vyvinuty na základě zkoušek. Tyto vztahy popisují 
chování reálné konstrukce na základě chování konstrukce bez vlivu klopení (ohybová 
únosnost) a chování při lineární stabilitní analýze (bifurkace). V současné době se pro 
složitější případy prosazuje stále více nelineární stabilitní analýza metodou konečných prvků 
za pomoci moderních softwarů a výkonných počítačů. 

2.1. Torzní klopení  

Tento případ klopení je již velmi pečlivě prozkoumán a analytické vztahy pro běžné 
případy byly odvozeny Vlasovem (1962) [2]. V obecném případě se kritické zatížení najde 
řešením soustavy rovnic: 

( )
( )
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(2.1) 

                                                      
2 Termín bifurkace znamená v překladu rozdvojení. Značí to, že ideální konstrukce nemůže ani po dosažení 

tohoto stavu ztratit stabilitu, pokud nedostane vnější impuls. Dojde tedy k rozdvojení (bifurkaci) možné 
zatěžovací dráhy na stabilní a nestabilní větev. Blíže viz [39]. 
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kde EIy a EIz jsou ohybové tuhosti k osám3 y a z, EIw je výsečová tuhost a GIt je torzní 
tuhost průřezu. Mz a My jsou ohybové momenty k daným osám, fz a fy jsou zatížení a ez a ey 

jejich excentricity. Veličiny ay, az, βy, βz souvisejí s nesymetrií průřezu a η, ζ a θ jsou neznámá 
přetvoření ve směru y, z a potočení kolem osy x. 

Základním předpokladem této teorie je, že průřez zůstává po celou dobu „tuhý“ – 
neměnný. Vlivem ztráty stability dochází k jeho posunutí a pootočení, ale jedná se o 
posunutí a pootočení celého průřezu, nikoli natočení jednotlivých částí vůči sobě. 

 
Obr. 2: Rozdíl mezi torzním a distorzním klopením 

Na základě této teorie byly odvozeny postupy v jednotlivých národních normách pro 
návrh ocelových konstrukcí. Eurokód 3 [3], [4] pro navrhování ocelových konstrukcí zavádí 
terminologii, která bude používána i v této práci. Kritické zatížení, které způsobí vybočení 
ideálního prutu, je takové zatížení, které na nosníku vyvodí tzv. kritický moment Mcr. Ten 
závisí na geometrii průřezu, rozpětí, excentricitě zatížení, momentovém gradientu a 
podmínkách podepření. Výpočet kritického momentu probíhá v několika krocích pomocí 
různých součinitelů (neřeší se tedy přímo výše uvedená soustava rovnic). Jedná se o 
komplikovaný a v obecném případě poněkud zdlouhavý výpočet, který je dnes součástí všech 
obvyklých návrhových softwarů, nebo lze použít speciálně pro tento účel vytvořený software 
LTBeam [5].  

Místo kritického momentu se často používá poměrná štíhlost v klopení LTλ  (jedná se o 

analogii se vzpěrem tlačených prutů):  

cr

Rk

LT
M

M
=λ ,          (2.2) 

kde MRk je moment únosnosti průřezu (bez součinitele materiálu). Podle třídy4 průřezu 
může být určen podle teorie plasticity nebo pružnosti, případně na efektivním průřezu. 

Křivky klopení udávají závislost mezi poměrnou štíhlostí v klopení a součinitelem klopení 

χLT. Moment únosnosti prutu s vlivem klopení je (dle Eurokódu) vyjádřen vztahem: 

1, / MRkLTRdb MM γχ= ,         (2.3) 

kde γM1 je materiálový součinitel, který souvisí s bezpečností návrhu podle teorie mezních 
stavů. Původně se pro klopení používaly tzv. vzpěrné křivky, které popisují závislost mezi 
vzpěrem ideálního prutu a reálného. Později byly křivky upraveny, aby lépe vystihovaly 
fenomén klopení. (Závislost Mb,Rd na MRd je odlišná od závislosti Nb,Rd na NRd). Vztahy dle 

                                                      
3 V této práci se používá následující konvence os průřezu: x je podélná osa nosníku, z je svislá osa a y je 

vodorovná osa příčně ke směru nosníku. 
4 Jedná se o třídu průřezu dle Eurokódu; definice viz [3] 
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křivek klopení ale stále nejsou podle některých autorů uspokojivé a hledají se způsoby, jak je 
vylepšit (blíže viz kap. 6.2). 

Torzní klopení není sice přímo předmětem této disertační práce, ale vzhledem k tomu, že 
výzkum v této oblasti je značně pokročilejší než v oblasti klopení distorzního, kterým se autor 
chce primárně zabývat, bude i tomuto typu klopení věnována pozornost v dalších kapitolách. 

2.2. Distorzní klopení  

Základním předpokladem Vlasovovy teorie je zachování neměnného (tuhého) příčného 
řezu (viz obr. 2). Pokud během klopení dojde k porušení tohoto předpokladu, nejčastěji 
zborcením (distorzí) stojiny, jedná se o klopení distorzní (lateral distortional buckling; LDB), 
pro které nelze klasickou teorii použít.  

Ke zborcení stojiny obecně dochází v následujících případech: 
1) U průřezů s abnormálně štíhlou stojinou dojde k její distorzi při klopení. 
2) U mostů s dolní mostovkou, kde dochází při ztrátě stability k vybočení nepodepřené 

horní pásnice, přičemž dolní pásnice je držena příčníky nebo deskou (viz např. [6]). 
3) U spojitých ocelobetonových nosníků v oblasti blízko vnitřních podpor (oblast 

záporných ohybových momentů), kde klopí dolní pásnice a horní je držena 
betonovou deskou. 

Tažená pásnice je v případech 2 a 3 podepřena a její posun i pootočení jsou omezeny, 
proto se popsané chování také ve smyslu některých publikací [7], [8] označuje jako omezené 
distorzní klopení (restrained distortional buckling; RDB). 

Fenomén distorzního klopení je prozkoumán méně než torzní klopení. Jeho výzkum 
probíhá od přelomu 80. a 90. let, ale dosud nebyly vytvořeny spolehlivé analytické vztahy a 
používaná řešení jsou poněkud zjednodušená. Nejpoužívanější aproximací problému je 
metoda spojitého U-rámu, která byla vytvořena pro otevřeně uspořádané plnostěnné 
trámové mosty s dolní mostovkou. U ocelobetonových nosníků se hovoří o „obráceném 
spojitém U-rámu“ (viz obr. 3 a kap. 3). 

 
Obr. 3: Model obráceného spojitého U-rámu 

Distorzní klopení je složitý jev, který je na pomezí klopení (tedy celkové ztráty stability) a 
lokálního boulení stojiny (tedy lokální ztráty stability). Často se tyto dva jevy navzájem 
kombinují [8] a nelze je jednoznačně oddělit. K distorznímu klopení často dochází až po 
překročení pružného stavu a částečné plastifikaci průřezu. Tento jev se označuje jako 
nepružné distorzní klopení (inelastic distortional buckling). Nepružné klopení ovlivňuje 
plastickou únosnost průřezu a z hlediska návrhu je tedy z hlediska ovlivnění únosnosti 
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zajímavé pouze pro průřezy třídy 1 a 2, které umožňují plastické využití. Pozornost tomuto 
jevu je tak třeba věnovat například při využití plastické analýzy konstrukce s redistribucí 
momentů. U mostních nosníků, které jsou většinou tvořeny vysokými svařovanými průřezy, 
nastává případné nepružné klopení až po dosažení návrhové únosnosti a pro návrh není 
podstatné. Může ale nepříznivě ovlivnit plastickou rezervu průřezu. 

Při posouzení nosníku na distorzní klopení se postupuje obecně stejně jako u LTB: od 
ideální konstrukce k reálné. Pro určení závislosti chování ideální a skutečné konstrukce se 
pro LDB používají taktéž křivky klopení. Pro distorzní klopení nebyly dosud vytvořeny žádné 
speciální křivky, a používají se tudíž křivky pro LTB, což ještě zvyšuje celkovou nepřesnost 
výpočtu. 

3. Model spojitého U-rámu 

3.1. Základní myšlenka 

Model U-rámu byl vyvinut na přelomu 80. a 90. let minulého století a je popsán například 
v [9]. Tato metoda neřeší klopení nosníku v jeho celku, ale sleduje pouze vybočení tlačené 
pásnice, kterou uvažuje jako samostatný spojitě podepřený rovnoměrně tlačený prut. Spojité 

podepření má tuhost αt, která odpovídá celkové tuhosti komponent dle obr. 3. Poddajnost 
betonové desky se obvykle zanedbává. Nejprve se stanoví kritická síla v tlačené pásnici 
(podle teorie prutu na pružném podloží). Průběh kritické síly po prutu je (dle [9]): 

2

2

2

2

π

απ x

x

IE
N tfa

cr +=          (3.1) 

Minimum kritické síly lze nalézt položením dNcr/dx = 0. 

tfacr IEN α2)( min = ,         (3.2) 

kde Ea je modul pružnosti, If je moment setrvačnosti pásnice k svislé ose a αt je tuhost 
podepření na jednotku délky.  

  
Obr. 4: Napětí a přetvoření průřezu za ohybu na mezi klopení 

Kritický moment lze zjednodušeně určit z výminky rovnováhy sil na průřezu za 
předpokladu pružného působení podle obr. 4. Průběh normálového napětí na ocelové části 
průřezu je dán součtem účinku normálové síly Fa, která je v rovnováze se silou ve výztuži Fs a 

momentu Mcr,a. Napětí v dolních vláknech průřezu je σa,cr = Ncr/Af. Touto jednoduchou 
úvahou lze tedy přibližně určit kritický moment ocelové části průřezu a po přičtení momentu 
dvojice si Fs a Fa i celého průřezu. 
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Metoda U-rámu v tomto základním pojetí je značně zjednodušující a dnes se již prakticky 
nepoužívá. Byla nahrazena sofistikovanějšími metodami uvedenými v dalších kapitolách, 
nicméně základní princip zůstává stejný. 

3.2. Metoda přímého stanovení Mcr 

Velmi používanou variaci metody U-rámu5 uvádí Johnson v [10]. Původcem této metody 
je Roik [11], ale v textu bude dále označována jako metoda „Johnson“. Kritický moment Mcr 
je přímo dán složitým vzorcem, který je ale při bližším zkoumání pouze rozvedeným vzorcem 
(3.2): 

fa

s

at

c

cr IE
Lk

GI
L

Ck
M 








+=

2

2

4

π
,       (3.3) 

kde GIat je torzní tuhost, EaIf, je ohybová tuhost dolní pásnice k ose z, L je rozpětí, 
konstanta C4 závisí na průběhu momentů na nosníku a její hodnoty jsou tabelované. Rotační 
tuhost  

21

21

kk

kk
k s

+
=           (3.4) 

je kombinace tuhosti betonové desky k1 a tuhosti stojiny I-průřezu k2: 
( )

a

IE
k IIccα=1           (3.5) 

h

tE
k wa

3

22
14

1

ν−
=           (3.6) 

(EcIc)II je ohybová tuhost desky v příčném směru s uvážením vlivu trhlin, α je konstanta 
která nabývá hodnot 2, 3, 4 podle počtu paralelních nosníků a a je osová vzdálenost nosníků. 

tw je tloušťka stojiny a h je výška průřezu, Ea a ν jsou materiálové charakteristiky oceli. 
kc je součinitel vycházející z tvaru nosníku, který se určí jako 

)(2
)(

/

22

jf

xsf

ayy

c

zz
e

izz

IhI
k

−+
+−

= ,       (3.7) 

kde Iy a Iay jsou momenty setrvačnosti ideálního průřezu, resp. ocelového průřezu k ose y, 
zs je vzdálenost těžiště a středu smyku (viz obr. 6) a dále: 
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=           (3.11) 

                                                      
5 Postup byl i součástí normy ENV 1994-1-1, ale nedostal se nakonec do definitivní podoby Eurokódu. Přesto 

bývá označována za metodu dle Eurokódu 4 [30]. 
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Iaz je moment setrvačnosti ocelového průřezu k ose z a Aa je jeho plocha, moment Ma je 
moment od zatížení, které přenáší pouze ocelový průřez, Mca a Nca jsou vnitřní síly na 
ocelové části průřezu od zatížení, které přenáší celý spřažený průřez. 

Pokud Ma = 0, což není pro mosty příliš běžné, ale pro účely studie byl tento předpoklad 
použit, stanoví se e jako: 

( )aca

ay

AAzA

AI
e

−
=           (3.12) 

 
Z výčtu vzorců je patrné, že tento postup je pro ruční výpočet poněkud nepraktický. 

Zároveň se ale jedná stále o metodu U-rámu se všemi jejími zjednodušeními. Při bližším 
pohledu na vzorec (3.3) lze říci, že jeho poslední část je výpočet kritické síly souvisle 
podepřeného prutu, konstanta C4 zohledňuje průběh momentů (tedy průběh kritické síly na 
dolní pásnici) a kc slouží k přepočtu kritické síly na kritický moment, při zohlednění geometrie 
průřezu, polohy neutrální osy a působení zatížení. Formální podoba vzorce pak odkazuje na 
vzorec pro výpočet kritického momentu v torzním klopení. 

V rámci numerické studie popsané dále byla tato metoda použita jako srovnávací. 

3.3. Metoda U-rámu pro mostní nosník 

Zatímco předchozí postup byl vyvinut především pro posuzování klopení u nosníků 
pozemních staveb, jakkoli je použitelný i pro mosty, Collin a kol. [12] vyvinuli v roce 1997 
postup pro posuzování klopení založený na metodě obráceného U-rámu pro mostní I-
nosníky, opatřené příčnými ztužidly. Tato metoda pracuje s prvním polem nosníku mezi 
vnitřní podporou a prvním příčným ztužidlem (viz obr. 5), přičemž příčné ztužidlo je 
považováno za místo tuhého příčného podepření (blíže viz kap. 5). Průřez fiktivního 
tlačeného prutu se skládá z tlačené pásnice a cca 1/3 tlačené plochy stojiny. Prut tohoto 
průřezu je pak namáhán normálovou silou s určitým gradientem. Prut má délku l, která 
odpovídá vzdálenosti prvního ztužidla od vnitřní podpory a je na koncích prostě uložen a po 

celé délce příčně pružně podepřen. Tuhost podepření β vyjadřuje tuhost stojiny, případně 
zesílené stěnovými ztužidly. 

 
 

Obr. 5: Model posuzované části průřezu [12] 

Řešení využívá energetickou metodu. Celkový energetický potenciál je definován jako: 
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kde P(x) je primitivní funkce ke spojitému osovému zatížení p(x). Ostatní veličiny jsou 
patrné z obr. 5. První člen diferenciální rovnice (3.13) vyjadřuje tuhost podepření, druhý člen 

vzpěr a třetí člen zatížení. Ztráta stability nastává pro minimální potenciál, tj. když δΠ = 0. 
Touto derivací se dostane tzv. Eulerova rovnice: 
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Numerickým řešením rovnice pomocí polynomů s nekonečným rozvojem se odvodí vztah 
pro kritickou normálovou sílu 
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kde pro crm se použije menší hodnota ze dvou následujících vzorců: 
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Dva vztahy odpovídají dvěma případům vybočení dolní pásnice: ve tvaru jedné půlvlny 
nebo dvou půlvln. Skutečný tvar vybočení závisí na tuhosti podepření stojinou, případně 
výztuhami. 

 
Obr. 6: Schémata průřezů a výpočtových veličin pro metodu dle Collina (a) a Johnsona (b), 
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Při odvozování kritického momentu se uvažuje namísto distorzního klopení torzní klopení 
kolem vynucené osy (stejně jako v kap. 3.1 a 3.2). To znamená že tuhost se zohledňuje 
pružinou v místě podepření horní pásnice betonovou deskou a geometrický tvar stojiny se 

(3.16) 

(3.17) 
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nemění. Platí tedy předpoklad w = hϕ, kde w je vybočení pásnice a ϕ je pootočení průřezu. 

Kritický moment se odvodí z rovnosti potenciálů ohybového momentu a normálové síly ΠM a 

ΠN: 

1

2

,1,1
2b

h
NM crcr = ,          (3.18) 

kde b1 je vzdálenost středu otáčení průřezu od středu tažené pásnice (viz obr. 6), která se 
spočítá jako 
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11 ,        (3.19) 

kde e1 je vzdálenost středu tažené pásnice od těžiště.  
Při výpočtu plochy fiktivního tlačeného průřezu se využívá stejně jako v kap. 3.1 rovnosti 

napětí v krajních vláknech od kritického momentu a napětí od kritické síly na fiktivním 
průřezu. Z toho vyplývá vztah pro fiktivní plochu: 
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který lze pro běžné nosníky odhadnout jako  
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,          (3.21) 

kde Awc je plocha tlačené oblasti stojiny a Afc je plocha tlačené pásnice. 
Podle [12] je řešení vzpěru prutu souvisle pružně podepřeného adekvátní vzpěru prutu 

prostě podepřeného o vzpěrné délce: 
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Pro praktické použití se z výše uvedených vztahů dá určit poměrná štíhlost: 
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kde b je šířka tlačené pásnice. Kritický moment lze určit dle rovnice (3.18), ale běžněji se 

po výpočtu štíhlosti pokračuje k součiniteli vzpěrnosti χLT a únosnosti v klopení. 
Tato metoda byla použita dále jako srovnávací pro výsledky numerické studie, takže její 

přesnost bude dále diskutována. 

4. Řešení distorzního klopení 
Jak bylo zmíněno výše, pokud při klopení dojde k distorzi stojiny, způsobí to ve výpočtu 

klopení značné komplikace. Zopakujme, že způsob nalezení hlavního pólu smyku, určení 
výsečové tuhosti EIw i výpočet bimomentu podle Vlasova [2] a Timošenka [13] platí za 
předpokladu zachování neměnného tvaru průřezu. Pro fenomén distorzního klopení je tedy 
třeba nalézt jiná řešení. 

Fenomén distorzního klopení byl zkoumán řadu let. Již v roce 1944 Goodier a Barton [14] 
simulovali klopení nosníku s distorzí stojiny tak, že stojinu rozdělili na několik svislých 
nosníků. Došli k důležitému závěru, že vybočení stojiny má tvar kubické paraboly. Dále se 
výzkum postupně posouval od „deskových“ metod, jako je výše zmíněná, k moderním 
metodám konečných pásů nebo konečných prvků. Hancock přestavil [15] v roce 1981 
metodu konečných pásů, která dokázala zohlednit interakci mezi lokálním boulením a 
klopením, ale za předpokladu konstantního napětí v proužcích (vhodná pouze pro konstantní 
moment). 
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V 80. letech a na počátku 90. letech byl výzkum veden především Bradfordem, 
Johnsonem a Netehercotem. Johnson a Bradford zkoumali klopení a lokální boulení metodou 
konečných prvků [16] a metodou konečných pásů [17] a došli k závěru, že nosníky s širokými 
a tenkými dolními pásnicemi ztrácejí stabilitu lokálním boulením, zatímco nosníky s 
kompaktnějšími pásnicemi distorzně klopí. Nevýhodou této studie bylo, že se boulení a 
klopení zkoumalo zvlášť. Tuto nevýhodu následně odstranili Weston a Nethercot [18]. Jejich 
studie byla prováděna přímo na mostních nosnících. Bylo konstatováno, že nejčastějším 
způsobem selhání mostních nosníků je klopení po částečné plastifikaci konstrukce u vnitřní 
podpory. 

V 90. letech a v poslední době se objevily další studie zabývající se problematikou 
distorzního klopení. Tyto často konstatují výše zmíněné skutečnosti, ale nenabízejí analytické 
řešení problému. 

Jisté pokusy o nalezení analytického řešení nabízejí studie zmíněné v následujících 
podkapitolách, a to jak pro nespřažené nosníky se štíhlou stojinou, tak i pro spřažené 
nosníky. 

4.1. Distorzní klopení nespřaženého nosníku 

Nedávná studie Kalkana a Buyukkaragoze [19] z roku 2013 ověřuje starší řešení Pi a 
Trahaira [20] z roku 2000. Autoři uvádějí přibližné vztahy pro řešení distorzního klopení 
dvojitě symetrického I-nosníku namáhaného ohybem. Jedná se o nosník, který není 
spřažený, k distorzi během klopení dochází kvůli velké štíhlosti stojiny. 

Vyjádření kritického momentu vychází ze vzorce pro prostý nosník namáhaný torzním 
klopením: 
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EIz je ohybová tuhost nosníku k měkké ose, GIt je torzní tuhost a EIw je výsečová tuhost. C 
je konstanta, která závisí na průběhu ohybového momentu na nosníku (např. pro nosník 
zatížený jednou silou uprostřed je C = 2,95-1,143W2+4,070W). Vzorec pro kritický moment 
distorzního klopení je analogicky: 
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Upravené veličiny GIte a EIwe jsou účinná torzní, resp. výsečová tuhost. Pro dvouose 
symetrické I nosníky s tlustými pásnicemi (vůči tloušťce stojiny) platí: 
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a GItf je torzní tuhost pásnice a d je výška stojiny. Tento vzorec lze pro praktické účely 
zapsat také ve tvaru 
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6 W odpovídá v terminologii Eurokódu parametru kroucení κ w. 
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kde stačí dosadit základní geometrické rozměry průřezu. Ze vzorců je vidět, že účinná 
torzní tuhost se zmenšuje se zmenšující se tloušťkou stojiny a zvětšující se tloušťkou pásnic. 
Účinná výsečová tuhost se vypočte jako redukce výsečové tuhosti: 

)/1)(12/(1
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= ,       (4.5) 

kde rf je menší z hodnot tf/tw a 2. Tento vztah lze také napsat jako 
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kde GItw je torzní tuhost stojiny. Z výše uvedeného vyplývá, že účinná výsečová tuhost 
klesá s rostoucí štíhlostí stojiny, rostoucím poměrem tloušťky pásnic a stojiny tf/tw a 
rostoucím poměrem výšky nosníku k rozpětí. 

Tyto vztahy naznačují možný způsob řešení distorzního klopení spřažených nosníků. Podle 
[19] dává tento postup v některých případech mírně nekonzervativní výsledky v porovnání 
s řešením MKP, avšak použitím vzorců pro LTB by došlo k ještě většímu nadhodnocení 
únosnosti. 

Z výše uvedených vztahů vyplývá, že tendence k distorznímu klopení se zvětšuje se 
zvětšující se tloušťkou pásnic a zmenšující se tloušťkou stojiny. Stejně však roste i tendence 
k lokálnímu smykovému boulení. Problematickým aspektem je, že tento postup byl testován 
na nosníku namáhaném konstantním momentem. Zůstává tedy nejasné, budou-li tyto vztahy 
použitelné i při namáhání nosníku momentem s výrazným gradientem a zároveň značnou 
posouvající silou, jak je tomu v reálném případě spojitě zatíženého spřaženého nosníku.  

4.2. Distorzní klopení spřaženého nosníku 

Vrcelj a Bradford [7] definovali závislost kritického momentu při pružném distorzním 
klopení na třech parametrech. Vycházeli přitom ze studie [21] provedené na modelu, který 
předpokládá distorzní vybočení průřezu dle obr. 7. 

Pásnice při vybočení zůstávají přímé a stojina vybočí ve tvaru kubické křivky. Deformace 

z roviny má tři stupně volnosti: posun dolní pásnice uB, pootočení horní pásnice φT a 

pootočení dolní pásnice φB, viz obr. 7. Řešení předpokládá, že pásnice zůstávají přímé a 
stojina vybočí ve tvaru kubické křivky. Posuny a pootočení jsou definovány jako sinové 
Fourierovy řady a vektor posunů a pootočení je dán rovnicí: 

{ } { }
=

=
n

i

Lxiqu
1

)/(sin π ,         (4.7) 

kde q je vektor amplitud pootočení a posunů matice u = {uB, φT, φB}T. K řešení je využita 
energetická metoda. Energetický potenciál je definován jako rozdíl vnitřní energie soustavy a 
práce vnitřních sil, což v tomto případě lze vyjádřit jako: 

( ) }{][][}{
2

1
qskq

T λ−=Π ,         (4.8) 

kde k je matice tuhosti soustavy (součet matic tuhosti pásnice, stojiny a podepření), s je 

matice stability (součet matic stability pásnice a stojiny) a λ je součinitel zatížení.  

Řešení se nalezne pro δΠ = 0. Vzhledem k tomu, že vektor amplitud q není nulový, 

dochází k bifurkaci pro takové λ, které je řešením rovnice: 

0][][ =− sk λ           (4.9) 
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Kritický moment je závislý na mnoha parametrech. Autoři vybrali tři základní, ke kterým 
se ještě přidá způsob zatížení neboli průběh momentu. Dva z těchto parametrů jsou známé. 

Tuhost podepření α je dána (stejně jako v metodě U-rámu) vztahem: 

22
/ LGI

k

t

z

π
α = ,          (4.10) 

kde GIt je torzní tuhost, kz je pružná tuhost v kroucení v rovině horní pásnice (např. 
podepření betonovou deskou). Druhým parametrem je nosníkový parametr7 K:  

a 
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wπ
= ,          (4.11) 

kde EIw je výsečová tuhost. Posledním parametrem, který zavedli autoři je distorzní 

parametr γ: 
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= ,          (4.12) 

Tento parametr je kombinací tuhosti stojiny 1/12Etw
3/(1-ν2), torzní tuhosti GIt a poměru 

výšky stojiny k rozpětí hw/L (srovnej s (4.6)). 
Dále studie [7] obsahuje grafy, pomocí kterých lze určit moment únosnosti v klopení. 

Vstupními hodnotami jsou kritický moment pro LTB podle rovnice (4.1) pro C=1 a parametry 

K, γ a α. Grafy určují poměr mezi kritickým momentem LTB a momentem únosnosti v 
klopení. Tato metoda tedy nezohledňuje přímo účinek distorze na kritický moment, ale jedná 
se o pomůcku pro určení únosnosti v klopení. 

 
Obr. 7: Stupně volnosti nosníku namáhaného distorzním klopením. [21] 

Vrcelj a Bradford se také zabývali nepružným distorzním klopením nosníků. Pro tento účel 
navrhují jako vhodnou metodu konečných pásů [22]. Spřažený nosník rozdělili pomocí 
vodorovných pásů a na těchto pásech zavedli jako bázové funkce tzv. bublinové křivky 

                                                      
7 K v terminologii Eurokódu opět odpovídá parametru kroucení κw. 
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(bubble spline). Analýza probíhá ve dvou fázích, v první se zjišťuje případná plastifikace 
některých vláken, ve druhé se řeší stabilita. V uzlech, kde již došlo k plastifikaci, se 
automaticky upraví materiálový model. Tato metoda byla testována v rámci numerické 
studie na několika základních typech nosníků s dobrými výsledky. Nevýhodou této metody je 
její složitost. Metoda není analytická, Případné softwarové zpracování metody konečných 
pásů je z hlediska dnešních softwarů, které využívají téměř výhradně metodu konečných 
prvků, nezajímavé (metody nejdou kombinovat). Výhodou metody je, že zachycuje ztrátu 
stability obecně, to znamená, že kromě klopení zachytí i lokální boulení a všechny jejich 
kombinace. 

5. Příčná ztužidla 
Spřažené ocelobetonové mosty jsou téměř vždy opatřeny příčnými ztužidly různého tvaru 

a tuhosti, která významně ovlivňují stabilitu nosníků. Příčná ztužidla brání ztrátě stability 
nosníků jak při pružném působení, tak i při nepružném, protože k jejich plastifikaci dochází 
později než k plastifikaci ocelového průřezu nosníku. To znamená, že ztužidla také zvětšují, 
tzv. rotační kapacitu, což nemá sice u mostních nosníků vliv na teoretickou únosnost, která 
se uvažuje v pružné oblasti, ale může to mít vliv na celkovou robustnost konstrukce a její 
chování při návrhové situaci na mezi únosnosti (konstrukce před kolapsem varuje velkými 
průhyby). U mostních konstrukcí se příčná ztužidla umísťují vždy alespoň nad podpěry. 

 
 

Obr. 8: Typy ztužidel 

Příčná ztužidla se vyskytují v různých konstrukčních provedeních a různé tuhosti. Podle 
jejich tuhosti lze ztužidla rozdělit do tří skupin (obr. 8): 

Nejměkčí jsou tzv. diskrétní U-rámy, kde je ztužidlo tvořeno pouze výztuhami stěn ve 
spojení s betonovou deskou.  

Nejpoužívanější pro ocelobetonové mosty jsou H-rámy, kde se vloží mezi nosníky v dolní 
části příčník (nejčastěji průřezu I). Tuhost takového ztužidla výrazně ovlivňuje použitý profil. 

Nejtužší jsou příhradové rámy, případně i diafragmata, které se používají většinou jen pro 
vysoké I-nosníky. 

Zohlednění ztužidel ve výpočtu klopení je zásadní. Tuhost a rozmístění (vzdálenost) 
ztužidel mají vliv na tvar vybočení dolní pásnice, délku půlvlny vybočení, a tudíž na celkovou 
odolnost prutu proti klopení. 

V této kapitole jsou dále rozvedeny různé postupy zohlednění vlivu příčných ztužidel na 
klopení nosníků. 

5.1. Vliv příčných ztužidel na klopení 

Pružné podepření, které působí proti ztrátě stability spřažených ocelobetonových 
nosníků, je dvojího druhu. Jednak je to průběžné podepření betonovou deskou tuhosti k1 dle 
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rovnice (3.5). V druhém případě může být podepření diskrétní neboli bodové. Tuhost 
diskrétních ztužidel Kb ovlivňuje teoretický tvar vybočení i celkovou resistenci nosníků proti 
klopení. 

Zajímavou numerickou studii chování nosníků provedli Nguyen a kol. [23], kteří však 
zkoumali chování nosníku při torzním klopení. Na nosník bylo umístěno n torzních ztužidel 
v konstantních vzdálenostech, přičemž se postupně zvětšovala jejich tuhost. Chování nosníku 
bylo analogické k chování sloupu při vzpěru. Při nulové nebo malé tuhosti ztužidel vybočí 
nosník ve tvaru jedné půlvlny. Při zvyšování tuhosti se zvyšuje kritický moment prutu, ale 
tvar vybočení zůstává stejný až do dosažení určité úrovně. Při určité úrovni tuhosti se 
energeticky nejvýhodnějším tvarem stává tvar vybočení ve formě dvou půlvln. Situace se 
opakuje, přičemž kritický moment roste se zvyšující se tuhostí souvisle, ale vlastní tvar 
vybočení se postupně mění až do dosažení stavu „plného ztužení“. V tomto případě dosáhne 
tuhost ztužidel takové hodnoty, že její další zvyšování nemá význam. Vlastní tvar vybočení 
nosníku má n+1 půlvln a kritický moment Mcr,Lb lze určit jako kritický moment nosníku o 
rozpětí Lb = L/(n+1). Závislost Mcr na rotační tuhosti ztužidla R je na obr. 9. 

 
Torzní tuhost ztužidla pro „plné ztužení“ byla určena jako 
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bLbcr
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,
= ,         (5.1) 

kde EIz je tuhost nosníku ve vodorovném směru a Kw je polynomická funkce počtu ztužidel 
a jejich tuhosti. Pokud ztužidla dosáhnou takovéto tuhosti, je možné je považovat za pevné 
podpory a místa ztužidel pak tvoří inflexní body křivky vybočení nosníku. 

Tato metoda byla vyvinuta a testována na nosníku namáhaném konstantním ohybovým 
momentem, při jiném typu zatížení je situace komplikovanější a autoři proto vyvinuli systém 
konstant zohledňujících průběh momentu. 

 
Obr. 9: Graf závislosti kritického momentu na tuhosti ztužidel podle [23] 

U spojitých spřažených ocelobetonových nosníků, kde se uplatňuje kromě diskrétních 
podpor i spojité podepření betonovou deskou a klopení vzniká pouze v oblasti záporného 
momentu, která je poměrně malá a s velkým momentovým gradientem, je situace mnohem 
komplikovanější a počet půlvln tvaru vybočení není snadné určit. 
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Autor zatím neobjevil žádnou metodu pro zohlednění vlivu výztuh na LDB. Zohledňování 
výztuh v metodě U-rámu bude rozebráno v další kapitole. Jisté je, že i v těchto případech lze 
najít výslednou tuhost výztuh, která odpovídá „plnému ztužení“, kdy je možné výztuhu 
pokládat za nekonečně tuhou a poskytující inflexní bod tvaru vybočení. 

U spřažených mostů se většinou vyskytují dva typy ztužidel. Jednak jsou to výztuhy stojin 
(většinou pásové) zabraňující jejich boulení a na druhé straně jsou to příčná ztužidla (někdy 
zkráceně označované jako příčníky), která omezují klopení a zvyšují tuhost konstrukce. Při 
výpočtu klopení se musí brát ohled na oba systémy, které mají ale velmi rozdílnou tuhost. 

Protože ocelová část průřezu je souvisle podepřena deskou, lze tuhost diskrétních 
podpor, pokud je relativně malá a vzdálenost mezi ztužidly je vůči rozpětí malá, přidat 
k tuhosti podepření betonovou deskou. Ztužidla, která jsou od sebe více vzdálena a mají 
relativně velkou tuhost by měla být posuzována jako tuhé příčné podpory. Závislost 
rozmístění ztužidel na tvaru vybočení je také předmětem numerické studie. 

5.2. Zavedení příčných ztužidel a výztuh v metodě U-rámu 

V metodě U-rámu, kdy se posuzuje dolní pásnice jako tlačený prut podepřený betonovou 
deskou a stojinou, se přímo nabízí tuhost výztuh stojiny přidat k tuhosti stojiny samotné 
neboli je takzvaně „rozetřít“ po délce nosníku, což znamená tuhost ztužidel vydělit jejich 
vzájemnou vzdáleností: 

u
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2

= ,           (5.2) 

kde Ks je tuhost výztuhy, určená jako síla potřebná k příčnému vychýlení dolní pásnice 
v místě ztužidla o jednotku délky, Lu je vzdálenost výztuh a h je výška nosníku. Konkrétní 
úprava tuhosti stojiny s pásovými výztuhami je pak podle Chena a Wanga [24]:  
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kde bs a ts jsou rozměry výztuhy a tw je výška stojiny. 
Zohledněním tuhosti výztuh a ztužidel se podrobně zabývali Johnson a Cafolla [25] ve své 

studii z roku 1996. Podle závěrů studie se ztužidla dají rozdělit na „tuhá“ a „poddajná“, 
přičemž „tuhé“ ztužidlo je v souladu s výše uvedenými poznatky takové, které umožňuje 
vytvoření inflexního bodu ve tvaru vybočení. Studie byla realizována na modelu tlačené 
pásnice s předpoklady metody U-rámu, tj. pásnice byla modelována jako tlačený prut pružně 
podepřený. Předmětem výzkumu bylo nalezení hranice mezi poddajnými a tuhými ztužidly, 
kvantifikování vlivu gradientu normálové síly a vlivu počáteční imperfekce na únosnost v 
klopení. 

Hlavními parametry studie byly poměrná štíhlost pásnice λ  a bezrozměrná tuhost 

ztužidel α. 
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kde Npl je plastická únosnost průřezu v tlaku, Ncr,u je kritická síla pro rovnoměrně tlačenou 
pásnici o délce Lu, což je vzdálenost mezi ztužidly, a Kb je tuhost ztužidla [N/m].  

„Rozetřená“ tuhost poddajného ztužidla je k = Kb/Lu a normálová síla se potom určí podle 
teorie nosníku na pružném podloží jako 
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22
/22 wcr LEIkEIN π== ,          (5.6) 

přičemž druhý vzorec vyjadřuje kritickou sílu v závislosti na délce půlvlny vybočení Lw. Jak 
již bylo řečeno, předpoklad „rozetření“ tuhosti je vhodný pro poddajná ztužidla rozmístěná 
v malých vzájemných vzdálenostech.  

Ve studii byly analyzovány pásnice s pěti typy počátečních zakřivení přes tři pole a s třemi 
typy zakřivení přes dvě pole. Maximální počáteční imperfekce nepřekročila Lu/667. Konečně-
prvkovým modelem byl prut na krajích kloubově uložený, což reprezentuje krajní tuhá 
ztužidla. V poli byl prut podepřen pružinami. 

Hlavní parametry: poměrná štíhlost λ  a bezrozměrná tuhost ztužidel α byly voleny 
z intervalů 0,2 až 1, resp. 0 až 8 nebo nekonečno. Dalšími parametry byly: počáteční 
imperfekce, počet ztužidel, tuhost koncového ztužidla a případně proměnná velikost 
normálové síly po délce. 

Bylo sledováno, jaký vliv má na únosnost tlačené pásnice její štíhlost λ  (při stálé tuhosti 

ztužidel α = 2 a α = 4) a jaký vliv má tuhost ztužidel α (při stálé štíhlosti λ  = 0,6). Výsledky 
byly porovnány s výpočtem vzpěru tlačené pásnice o vzpěrné délce Lu podle Eurokódu 
s využitím vzpěrné křivky „c“. Únosnost podle této křivky je označena Nk. Výsledky studie 
jsou převzaty na obr. 10. Jednotlivé křivky jsou označeny písmenem (typ pásnice z hlediska 

počtu ztužidel a imperfekce) a číslem (značí tuhost α). Z grafu je patrné, že pro α = 2 platí 
ještě předpoklad rozetření tuhosti pro relativní štíhlost 0,4 a větší. Pro relativní štíhlost 
menší než 0,4 by byl tento předpoklad nekonzervativní, ale jedná se o oblast, kde ke klopení 
nedochází. Při tak malých štíhlostech dojde totiž dříve než ke klopení k částečné plastifikaci 
průřezu, přerozdělení napětí a nosník nakonec dosáhne meze únosnosti bez ztráty stability. 
Z grafu je také patrné, že zvýšení bezrozměrné tuhosti ztužidel z hodnoty 2 na hodnotu 4 již 
nepřinese výrazné zvýšení únosnosti. Minimální požadavek na bezrozměrnou tuhost ztužidel 

je tedy α = 2. 

 
Obr. 10: Závislost únosnosti tlačené pásnice na její poměrné štíhlosti pro α =2 („X2“)  

 a α = 4 („X4“) [25] 

Výsledkem studie bylo také doporučení určení návrhové síly ve ztužidle, která se odpovídá 
1 % Npl. Ztužidlo při této síle musí působit pružně. Podle výsledků studie se zvyšující se 
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štíhlostí pásnice síla ve ztužidle spíše roste, což je v rozporu s jinými studiemi, které 
doporučují uvažovat sílu ve ztužidle nepřímo úměrnou ke štíhlosti. 

Za dostatečnou tuhost koncových ztužidel tvořících tuhé podpory se považuje tuhost 2Kb. 
Bylo zjištěno, že pro tuhost 2Kb je chování modelu stejné jako pro tuhost nekonečnou. 
Koncová ztužidla tedy mají mít tuhost alespoň dvojnásobnou než ztužidla mezilehlá a mají 
přenést sílu alespoň 0,5 % Npl. 

Studie potvrdila také významný vliv gradientu normálové síly na chování modelu. Bylo 
potvrzeno, že při trojúhelníkovém průběhu normálové síly není třeba uvažovat její 
návrhovou hodnotu nad podporou, ale je možné počítat s hodnotou až v jedné třetině nebo 
ve dvou pětinách vzdálenosti mezi ztužidly, což se víceméně shoduje s tvrzením v [12]. 
V případě strmého gradientu normálové síly nemusí být dle této studie koncové ztužidlo 
tuhosti 2Kb, při nulové nebo tahové normálové síle na jednom konci ale může být podle 
uvedené studie v tomto místě tuhost ztužidla až nulová. 

Závěry této studie [25] tedy ukazují, že hranicí pro poddajná ztužidla je bezrozměrná 

tuhost ztužidel α = 2. Pro tato ztužidla platí předpoklad „rozetření“ tuhosti. Pokud je pásnice 
podepřena dvěma systémy ztužidel, z nichž jedna mají být poddajná a druhá tuhá, pak tuhá 
ztužidla mají mít alespoň dvakrát větší tuhost než poddajná. 

6. Klopení nosníků s imperfekcemi 
Jak již bylo zmíněno v úvodu a jak je všeobecně známo, postup výpočtu účinků klopení na 

konstrukci se obvykle provádí ve dvou fázích. Nejprve se zkoumá ztráta stability takzvané 
ideální konstrukce, zjistí se kritický moment, který ve druhé fázi slouží pro výpočet únosnosti 
v klopení. V této druhé fázi hrají hlavní roli imperfekce. V předchozích kapitolách byly 
obsáhle nastíněny různé způsoby vyšetřování kritického momentu. Tato kapitola se naopak 
věnuje vyšetřování únosnosti reálné konstrukce. 

 

 
 

Obr. 11: Tvar geometrické imperfekce odpovídající prvnímu tvaru vybočení (model z 
předběžné studie této práce – spřažený nosník) 

6.1. Imperfekce 

Základním rozdílem mezi ideální a reálnou konstrukcí jsou imperfekce, nedokonalosti 
vznikající při výrobě a montáži. Imperfekcím se nelze vyhnout, ale zároveň jejich míra musí 
vždy splňovat určité limity (tolerance), což je při výrobě a montáži kontrolováno. Návrhové 
postupy musejí být pak naladěny takovým způsobem, aby podle teorie mezních stavů hrozilo 
selhání konstrukce pouze s minimální pravděpodobností. 

Imperfekce mohou být geometrické či materiálové. Mezi geometrické imperfekce se řadí 
imperfekce prvků (zakřivení, nesymetrie apod.), imperfekce podepření (např. náhodná 
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excentricita podepření) a imperfekce zatížení (náhodná excentricita zatížení). Mezi 
materiálové imperfekce patří např. nehomogenita materiálu (lokální snížení pevnosti nebo 
poruchy ve struktuře způsobující koncentraci napětí) a vlastní pnutí (napětí vyvolaná 
svařováním nebo jinou tepelnou úpravou oceli). 

Ne všechny druhy imperfekcí jsou vždy rozhodující. Pro případ zkoumání klopení vysokých 
spřažených ocelobetonových mostních nosníků byly ve smyslu dřívějších studií vyhodnoceny 
jako stěžejní dva druhy imperfekcí. Z geometrických imperfekcí je to počáteční zakřivení 
nosníku a z materiálových jsou to vlastní pnutí od svařování. 

6.1.1. Geometrické imperfekce 
Excentricita zakřivení ocelového nosníku (především tedy jeho tlačené pásnice) může 

dosahovat dle [25] a [26] a podle většiny národních norem maximálně ∆/1000, přičemž ∆ je 
libovolně dlouhý úsek nosníku. 

Tvar geometrické imperfekce konstrukce může být samozřejmě libovolný. Do výpočtu je 
však třeba vybrat nejhorší možný, a to je ten, který nejvíce napomáhá ztrátě stability 
konstrukce. Tvar vybočení reálného nosníku je podobný tvaru vybočení ideálního nosníku, 
proto se geometrické imperfekce obvykle zavádějí jako násobek prvního vlastního tvaru 
vybočení ideální konstrukce. 

Pro spřažený mostní nosník opatřený ztužidly a výztuhami bude mít rozhodující 
imperfekce tvar sinusoidy s amplitudou Lw/1000, tedy tisícinou délky půlvlny sinusoidy. 
Inflexní bod této sinusoidy je nad vnitřní podporou. Další inflexní body jsou ve vzdálenosti Lw, 
která při měkkých nebo žádných výztuhách stojiny odpovídá podle [25] vzdálenosti 
(dostatečně tuhých) příčných ztužidel. Při zvětšující se tuhosti výztuh, případně při zmenšující 
se vzdálenosti ztužidel bude Lw menší než vzdálenost příčných ztužidel. Amplituda sinusoidy 
směrem od vnitřní podpory také výrazně klesá. Příklad tvaru geometrické imperfekce 
určeného metodou konečných prvků (MKP) pomocí analýzy vlastních čísel je uveden na obr. 
11.  

 
Obr. 12: Vlastní pnutí dle [27] 

6.1.2. Materiálové imperfekce 
Vysoké ocelové nosníky tvaru I, které se používají v mostním stavitelství, se dnes vyrábějí 

téměř výhradně metodou podélného svařování. Podélné koutové svary jsou mezi oběma 
pásnicemi a stojinou. Při svařování a následném chladnutí svarů vznikají v průřezu napětí, 
která v materiálu zůstávají i po úplném vychladnutí. Tato vlastní pnutí (též residuální pnutí) 
je možné technologickými postupy (např. žíháním) zmenšit, ale nikdy je nelze úplně 
odstranit. Mnohá měření potvrzují, že kolem místa svaru se koncentrují tahová napětí až na 
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úrovni meze kluzu a v ostatních částech průřezu vznikají v důsledku rovnováhy naopak 
napětí tlaková. 

Vlastní pnutí byla zkoumána mnoha studiemi, které nabízely různé materiálové modely. 
V této disertační práci se vychází z novější studie Thiébauda a Lebeta [27] z roku 2014. Tato 
studie nabízí dva možné modely vlastních pnutí znázorněných na obr. 12, které byly vyvinuty 
na základě studie na skutečných nosnících. U prvního modelu se předpokládá, že pásnice 
byly řezány metodou, která tepelně ovlivňuje materiál (např. plamenem), proto jsou tahová 
vlastní pnutí na koncích pásnic i u koutových svarů, napětí u koutového svaru je pak nižší než 
ve druhém případě, kdy se předpokládá, že pásnice byly vyříznuty metodou, která vlastní 
pnutí nezpůsobuje (např. vodním paprskem). U tohoto druhého modelu jsou vlastní pnutí 
kolem svaru na pásnici na úrovni meze kluzu. V numerické studii, která je součástí této 
práce, byly použity imperfekce druhého typu.  

6.2. Použití křivek pro klopení 

V klasickém ručním výpočtu se místo zavádění konkrétních imperfekcí používají tzv. křivky 
klopení, které jsou určitou analogií ke vzpěrným křivkám pro vzpěr. Jde o experimentálně 
odvozenou závislost mezi kritickým momentem a momentem únosnosti v klopení pro 
jednotlivé typy nosníků. Tyto křivky jsou různým způsobem zakotveny v národních normách 
po celém světě.  

Křivky klopení byly vyvinuty pro LTB a v žádném případě nezohledňují distorzi stojiny. 
Jejich používání pro LDB je tedy samo o sobě diskutabilní, přesto se však k tomuto účelu 
běžně používají. Zároveň nejsou autorovi známé žádné studie, které by se křivkami pro LDB 
zabývaly. 

Křivky klopení v Eurokódu [3] jsou formulovány jako závislosti součinitele klopení χLT a 

relativní štíhlosti LTλ . Pro klopení se v obecném případě použijí přímo stejné křivky, jaké 
byly odvozeny pro vzpěrný tlak: 

2
2

1

LT

LT

λφφ
χ

−+

= , kde ( )( )2

2,01
2

1
LTLTLT λλαφ +−+=     (6.1) 

kde součinitel αLT je odvozen pro pět případů (vzniká tak pět křivek klopení a0, a, b, c, d). 
Pro svařované I-nosníky se doporučuje křivka c při h/b < 2 a křivka d při h/b > 2 8. 

Pro symetrické I-nosníky lze používat upravený postup, který dává odvážnější výsledky. 
Úprava spočívá především ve zvýšení hranice poměrné štíhlosti, kdy je třeba uvažovat 

s klopením z 2,0=LTλ  (která odpovídá hranici pro vzpěr) na 4,0=LTλ . Další úpravou je 

násobek 0,75 před posledními členy obou výrazů, což zajišťuje naopak strmější klesání křivky: 

2
2

75,0

1

LT

LT

λφφ
χ

−+

= , kde ( )( )2

75,04,01
2

1
LTLTLT λλαφ +−+=   (6.2) 

Současné křivky klopení jsou všeobecně považovány za příliš konzervativní a je poptávka 
po jejich úpravě. 

S jedním z návrhů přišli Greiner a Taras [26], kteří na základě numerické studie pomocí 
nelineární analýzy s geometrickými a materiálovými imperfekcemi (GMNIA) aplikované na 
MKP modelu navrhli úpravu těchto vzorců pro LTB do tvaru 

                                                      
8 Pro válcované I-nosníky je to křivka a při h/b<2 a křivka b při h/b>2, pro ostatní průřezy se má použít křivka 

d. 
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kde zλ  je štíhlost při vybočení kolmo ke slabší ose a αLT pro svařované I průřezy je 
vyjádřena jako 

64,021,0 ≤= LTLT βα , kde 
elz

ely

LT
W

W

,

,
=β       (6.4) 

Wy,el a Wz,el jsou pružné průřezové moduly k hlavním osám. Jedná se o úpravu křivek 
vyvinutých pro vzpěr a zachovávají se i stejné vstupní údaje. Zároveň však vyžadují několik 

dalších vstupních údajů (štíhlost zλ , průřezové moduly). Pomocí těchto vzorců se dá podle 
autorů dosáhnout za cenu mírného zvětšení pracnosti značně větší přesnosti výsledků. 

 

 
Obr. 13: Křivky klopení podle vzorců (6.1) a (6.2) - vždy křivka c a d – a dva příklady křivek 

podle vzorců (6.3) 

Je možné, že podobnou úpravu by šlo aplikovat také na vzorce distorzního klopení podle 
teorie U-rámu. Z tohoto důvodu provedl autor této práce také porovnání těchto křivek s již 
používanými na jiných příkladech, než s kterými pracovali jejich autoři. Porovnání je na obr. 
13. Na obrázku jsou znázorněny křivky podle vzorců (6.1) a (6.2), vždy křivka c a d a dva 
příklady křivek podle vztahu (6.3). Tento vztah vzhledem k počtu nezávislých proměnných 

nedává jednu křivku. Aby bylo možné vytvořit křivku byla zvolena závislost mezi zλ  a LTλ . 

V případě křivky 6.3a je 85,0=zLT λλ , v případě 6.3b je 65,0=zLT λλ . Kritická délka byla 

zvolena v obou případech Lcr = 10 m. Průřezy první křivky jsou vyšší, odpovídají spíše 
průřezům nosníku, průřezy druhé křivky jsou nízké, hodí se spíše pro sloup. Rozměry průřezů 
se ale po křivce mění tak, aby byl dodržen zvolený poměr štíhlostí9. U obou křivek je patrný 

                                                      
9 U vyšších hodnot poměrné štíhlosti (>0,8) nebyl poměr dodržen. Průřez je příliš vysoký a projevuje se vliv 

účinného průřezu na poměrnou štíhlost v klopení. 
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ostrý lom kolem hodnot 0,7, resp. 1,0. Tímto způsobem se projevuje horní omezení αLT < 
0,64. Od tohoto místa dál odpovídá průběh křivky více ostatním vzpěrným křivkám. 

Z obr. 13 je patrné, že křivky podle (6.3) se pohybují mezi křivkami podle (6.1) a (6.2). 
Křivka 6.3a mezi křivkami d a křivka 6.3b mezi křivkami c, což odpovídá zvoleným 
parametrům. Z tohoto malého testu se zdá, že křivky podle vztahů (6.3) přinášejí zlepšení 
oproti křivkám dle (6.1), ale ne už oproti křivkám podle vzorců (6.2). 

 

6.3. Určení místa amplitudy vybočení 

Dalším tématem spojeným s chováním reálného spřaženého mostního nosníku v klopení 
je určení místa největší amplitudy vybočení. Maximální moment je v nadpodporovém 
průřezu, kde, jak již bylo zmíněno v kap. 5, je v praxi vždy umístěno příčné ztužidlo, jež svou 
tuhostí odpovídá nekonečně tuhé podpoře. Gradient momentu je strmý, a proto porovnávat 
účinky ohybového momentu nad podporou s momentovou únosností nosníku v klopení je 
příliš konzervativní. K vybočení dochází podle [12] mezi 1/5 a 1/2 vzdálenosti od podpory k 
prvnímu ztužidlu. Podle Eurokódu [4] je tedy doporučeno uvažovat momentové namáhání 
v 1/5 vzdálenosti ztužidel (0,2Lu), podle Colina a kol. [12] je to v 1/5 náhradní délky sloupu 
(0,2lc). Výpočet je v obou případech upraven pro metodu U-rámu. 

V daném místě hodnota ohybového momentu odpovídá κmM1 (M1 je hodnota ohybového 
momentu nad podporou). Dosáhne-li normálová síla v dolní pásnici nad podporou hodnoty 

N1,cr, ve zkoumaném průřezu bude její hodnota κmN1,cr. Z toho plyne, že štíhlost v tomto 
průřezu je 

crM

pl

l
N

N

c

,1

2,0
κ

λ = .          (6.5) 

S jejím použitím se určí součinitel klopení χ0,2lc a návrhová únosnost v daném průřezu: 

pllRd NN
c2,0χ= .          (6.6) 

Únosnost průřezu nad podporou je pak dána vztahem: 

MpllRd NN
c

κχ /2,0,1 =          (6.7) 

Pomocí metody Höglunda [28] lze dokonce odvodit průběh součinitele χLT po průřezu, a 
najít jeho minimum. Výpočet byl odvozen a ověřen pro tlačené pruty. Únosnost průřezu 
tlačeného prutu s lineárním průběhem normálové síly je dána rovnicí: 

( ) y

crR

c

R

y

cr

R

p

RR f
NN

l

x

N

Wf

N

N

N

N

A

N
=

−


















−










−+

1100

00

/1

sin

11
)(

π

ξ
,    (6.8) 

kde A a W jsou plocha a průřezový modul tlačeného prutu, ξ = x/Lu je relativní souřadnice 
zkoumaného průřezu, lc je náhradní délka sloupu, Np je únosnost průřezu v prostém tlaku, 

NR(ξ) je síla ve zkoumaném průřezu za předpokladu dosažení únosnosti N0R v podporovém 
průřezu, N0R aN0cr jsou kritická síla a vzpěrná únosnost pro případ rovnoměrného tlaku a N1,cr 
a N1,R jsou kritická síla (rov. (3.15)), resp. vzpěrná únosnost ve zkoumaném průřezu. 
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kde µ a φ jsou konstanty z rovnice (3.14), crm je součinitel podle rovnic (3.16) nebo (3.17). 
Veličiny s indexem 0 se týkají nadpodporového průřezu, veličiny s indexem 1 se týkají 

zkoumaného průřezu. Z této rovnice lze vyjádřit hledané χ1 a výpočtem pro různá ξ lze zjistit 
průběh součinitele klopení po délce nosníku. 

7. Experimentální výzkum distorzního klopení 
Výzkum distorzního klopení je zřídkakdy doprovázen experimenty, a to především kvůli 

jejich vysoké ceně. Nejinak je tomu i v této předkládané práci. V dnešní době poměrně 
přesných počítačových simulací (MKP) je zkoušení zmenšených fyzikálních modelů, které 
bylo v minulosti běžné, již nedostačující. Autor má za to, že nepřesnosti, které by vznikly 
zmenšením a převodem některých materiálových vlastností (či dokonce dříve používané 
nahrazení betonu plexisklem), by ve výsledku způsobily celkovou nevěrohodnost 
experimentu. 

7.1. Příklady experimentálního výzkumu 

V historii ale byly některé studie doprovázeny experimenty, z nichž některé byly i v plném 
měřítku (full scale), anebo jen mírně zmenšené. Takové experimenty jsou pak velmi 
přínosné, a proto je dále uveden jejich přehled. Ze studií zabývajících se distorzním klopením 
nespřažených nosníků je to např. výše zmíněná studie Kalkana a Buyukuragozse [19]. 

Jedna z prvních experimentálních studií distorzního klopení spřažených nosníků byla 
publikována v 1983 Nakamurou a Wakabayashim [29], kteří vyzkoušeli trojici nosníků 
spřažených s prefabrikovanými panely. Tyto panely neovlivňovaly ohybovou únosnost, 
protože nebyly podélně spojeny, ale pouze zajišťovaly příčné a torzní podepření. Na základě 
těchto testů byly potvrzeny některá řešení pro nosníky namáhané konstantním ohybem a 
ohybem s momentovým gradientem. 

Při ověřování vzorců, které tvoří podklad metody U-rámu použité v přednormě Eurokódu 
4 [30] byly provedeny dva testy nezmenšených nosníků [31]. Nosníky byly podepřeny 
uprostřed a na koncích zatěžovány. K porušení nosníků vedlo v obou případech lokální 
boulení nad podporou, ke kterému došlo ale až po dosažení plastického momentu únosnosti 
(přestože průřezy byly třídy 3). Tyto experimenty mimo jiné ukázaly, že i metoda zatřídění 
průřezů dle Eurokódu je konzervativní a že ztráta stability se docílí mnohem snáze lokálním 
boulením než klopením. 

Na poměry spřažených nosníků relativně rozsáhlý výzkum byl proveden na univerzitě ve 
Warwicku, kde bylo testováno 5 vzorků; U1-U5. Vzorky U1-U3 publikovali Johnson a Fan [32]. 
Jedná se opět o dvojité konzoly. Vzorek U1 tvoří pouze jeden nosník spřažený s deskou. 
Tuhost torzního podepření jediného nosníku betonovou deskou, která je navíc potrhaná, 
není pro účely ověřování U-rámu dostatečná, proto vzorky U2 a U3 jsou tvořeny plnými U-
rámy. Testy se soustředily jednak na určení správného rozhraní průřezů 2. a 3. třídy pro 
spřažené nosníky a také na zkoumání distorzního klopení, resp. lokálního boulení a jejich 
interakce. Testy potvrdily metodu Eurokódu (v této práci označovaná jako metoda 
„Johnson“) za přijatelnou a dále podpořily tezi Westona a Nethercota [18], že kompaktnější 
průřezy (h/b ≈ 1) mají větší tendenci ztrácet stabilitu formou lokálního boulení, zatímco vyšší 
průřezy kolabují spíše v důsledku distorzního klopení. 
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Další dva vzorky U4 a U5 byly testovány Chenem v roce 1992 a jsou podrobněji popsány 
v jeho disertační práci [33]. Tyto vzorky byly použity autorem této práce k validaci modelu. 
Proto jim bude věnována celá další kapitola. 

7.2. Experimenty využité pro validaci modelu 

Testy byly provedeny na dvou zkušebních vzorcích U4 a U5. Jedná se o modely oblastí 
záporného momentu typických mostních spřažených nosníků (zmenšených v měřítku 1:2) na 
rozpětí 30 m.  Oblast záporného momentu v tomto případě byla konzervativně zvolena délky 
10 m, z toho vyplývá délka konzol 5 m. Dimenze průřezu jsou patrné z obr. 14. Průřez byl 
zvolen tak aby byl těsně ve třídě 4. Deska je šířky 2 m a tloušťky 110 mm. Výztuž desky je z 
ᴓ10 mm à 150 mm. Stupeň vyztužení je tedy 1 %. 

 
Obr. 14: Vzorky testované Chenem [33] v roce 1991 použité pro validaci modelu v 

parametrické studii této disertace 

Nosníky byly vyrobeny z oceli 50D (podle BS 4360), která odpovídá oceli S355 (podle EN 
10 025). Desky byly z betonu C30/37 pro U4, resp. C35/45 při U5. V rámci experimentu byly 
zjištěny skutečné charakteristiky použitých materiálů. Tyto charakteristiky byly použity při 
tvorbě modelu pro validaci a jsou zmíněny dále (kap.12.2.1).  

Vzorky U4 a U5 se od sebe liší použitím a rozmístěním výztuh. Vzorek U4 je vyztužen 
pouze uprostřed (nad podporou). Oboustranné pásové výztuhy stěn tl. 5 mm jsou doplněny 
plným příhradovým ztužením z úhelníků 40x40x4. Ve druhé fázi zatěžování bylo doplněno 
příhradové ztužení bez dolního prvku také do průřezů 1,2 m a 1,6 m od podpory na obě 
strany. Vzorek U5 má kromě identického vyztužení nadpodporového průřezu také pásové 
výztuhy po celé délce. Na jedné straně od podpory jsou výztuhy oboustranné ve vzdálenosti 
1200 mm, na druhé straně jsou výztuhy jednostranné ve vzdálenostech 600 mm. Výztuhy 
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jsou navrženy tak aby výsledný moment setrvačnosti byl v obou případech stejný, průřez 
oboustranných výztuh je 110x5, jednostranných 55x6. Ve druhé fázi zatěžování byly 
doplněny ještě výztuhy z úhelníků 25x25x5 à 300 mm ve vzdálenosti do 600 mm od podpory 
na obě strany. 

Oba vzorky byly zatěžovány po dobu 4 dní, a to ve dvou fázích. Vzorek U4 byl zatížen do 
momentu cca 310 kNm na jeden nosník, kdy začalo docházet ke klopení nosníků, poté byl 
odtížen, bylo provedeno příhradové ztužení (viz výše) a následně proběhlo další zatížení až 
do kolapsu konstrukce. Vzorek U5 byl zatěžován na úroveň momentů na mezi kluzu krajních 
vláken (359 kNm). Při této úrovni začaly boulit stojiny. Vzorek byl tedy odtížen a stojiny u 
podpory doplněny výše zmíněnými výztuhami z úhelníků. Následovalo zatěžování až do 
kolapsu. Průběh zatěžování je zachycen na obr. 15. 

 

  
 

Obr. 15: Průběh zatěžování vzorků U4 a U5 (viz [33]) – průhyb konzoly vs. nadpodporový 
moment10 

Do obrázku jsou doplněny také teoretické přímky chování pro EIu (ohybovou tuhost bez 
trhlin) a EIcr (ohybovou tuhost) „s trhlinami“, kdy se beton zanedbává a do průřezu se 
započítává pouze výztuž. Z grafu je vidět, že chování nosníků při zatěžování velmi dobře 
odpovídalo předpokladu. Na začátku je průřez bez trhlin, mezi hodnotou momentu 50 a 150 
kNm dochází k postupnému potrhání betonové desky a dále jsou zatěžovací větve vzorků 
rovnoběžné s větví pro tuhost EIcr. Po odtížení došlo u obou vzorků k úpravě nosníků (viz 
výše). Po opětovném zatížení pokračuje zatěžování po předchozí dráze až do hodnoty 
momentu odpovídající napětí na mezi kluzu (360 kNm). Meze plasticity (plastický moment 
únosnosti ocelového průřezu - 500 kNm) ale dosaženo není, maximální hodnoty momentů 
jsou 406 kNm pro U4 a 434, resp. 407 kNm pro U5A a U5B. Momenty, při kterých začíná 
klopení, Mini byly pro nevyztužené vzorky U4 218 kNm, pro vyztužené 380 kNm a pro vzorky 

                                                      
10 Pro experiment na vzorku U4 nejsou v [33] k dispozici tabelovaná data, průběh byl odečten z grafu. 
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U5 413, resp. 316 kNm. U obou vzorků bylo tedy pozorováno počínající klopení již v pružné 
oblasti působení zatížení. 

Vzorek U4 byl odtížen ihned po prvních náznacích klopení (rychle vzrůstající přetvoření 
v dolních pásnicích) a následně vyztužen, takže se jeho odolnost proti klopení značně zvýšila. 
Při druhém zatížení také došlo ke změně délky půlvlny tvaru vybočení na vzdálenost 
příhradových ztužidel. Kolaps konstrukce byl pak dán kombinací nepružného distorzního 
klopení a lokálního boulení stojiny. 

V první fázi testu nosníků U5 došlo ke klopení pouze u nosníku U5B, přestože nosníky byly 
zatěžovány až do zatížení vyvolávajícího moment na mezi kluzu. Při tomto zatížení se začínaly 
objevovat deformace stojiny vlivem lokálního boulení. Po odtížení byly tudíž stojiny 
vyztuženy výše zmíněným způsobem. Při obou fázích testu se projevilo, že příznivější 
rozdělení výztuh bylo použito na pravé straně (menší výztuhy hustěji). Klopení se u obou 
nosníků projevilo mnohem více na levé straně, kde byla použita oboustranná ztužidla ve 
vzdálenostech 1,2 m. Také při odtížení po první fázi došlo u pravé strany nosníku k pružnému 
navrácení dolní pásnice do původní polohy, zatímco na levé straně zůstala větší zbytková 
deformace. U vzorku U5 bylo také měřeno pootočení horní pásnice vůči betonové desce, 
jejich vzájemný prokluz a přetvoření spřahovacích trnů. K většímu nárůstu pootočení horní 
pásnice vůči desce došlo až v posledních stádiích testu při kolapsu konstrukce, což ukazuje na 
náhlý kolaps vytržením trnů z betonu. Měřením přetvoření trnů byly potvrzen předpoklad, že 
trny umístěné blíže k výztuhám jsou více namáhány při klopení než ostatní. 

Trhliny v železobetonových deskách se objevily v rastru odpovídajícím vzdálenosti příčné 
výztuže (150 mm). 

 

 
Obr. 16: Tvary vybočení pozorované na vzorcích U4 a U5 ( [33]) 

Přínos [33] je především v tom, že srovnává využití různých typů ztužení na identických 
vzorcích. Vzorek U4 je nejprve zatěžován nevyztužený do prvních známek klopení, poté je 
odtížen a vyztužen příhradami (tuhé ztužení) v průřezech blízko podpoře. Vzorek U5 je 
vyztužen dvěma různými typy výztuh (poddajné ztužení). Vzhledem k důkladnému osazení 
nosníků snímači byla pozorována deformace dolní pásnice a výsledky (obr. 16) se shodují 
s předpoklady [25] a [12]. Kromě případu nevyztuženého U-rámu U4 nedošlo ke klopení 
v oblasti pružného působení průřezu, vzhledem ke třídě průřezu (3 až 4) nemá tedy vliv na 
výpočtovou únosnost. Dále bylo konstatováno, že ačkoli první známky klopení předcházely 
lokálnímu boulení stojiny, lokální boulení ovlivnilo celkovou únosnost průřezu podstatněji. 
Lokální boulení se také začalo projevovat až kolem dosažení momentu na mezi kluzu. 

8. Zkoumání klopení metodou konečných prvků 
Většina dnes používaných softwarů pro statickou analýzu využívá metodu konečných 

prvků (MKP). Touto metodou lze při využití dnešních kapacitních počítačů modelovat i velmi 
složité konstrukce a mladší projektanti si bez ní nedokážou navrhování konstrukcí vůbec 
představit. Statické softwary se značně liší co do možností modelování, typů používaných 
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prvků i typů analýz. Dnes již většina MKP softwarů umí řešit, tzv. lineární stabilitu (s 
lineárním chováním materiálu) a některé sofistikovanější softwary umí řešit také nelineární 
stabilitu (s nelineárním chováním materiálu a s imperfekcemi). 

Pro správnou funkci modelu je klíčový správný výběr prvků. Obecně existují tři typy prvků: 
prutové prvky (též beam nebo 1D prvky), ty se chovají podle teorie prutů. Další skupinou jsou 
deskostěnové prvky (též shell nebo 2D prvky), u nichž se uplatňuje deskové chování podle 
zákonů mechaniky a poslední skupinu tvoří prostorové prvky (též solid nebo 3D prvky) u 
kterých se uplatní tříosá napjatost. Pro daný typ konstrukčního prvku a pro daný účel je 
důležité zvolit správný typ konečných prvků. U ocelobetonových nosníků se doporučuje pro 
nejlepší přesnost volit pro ocelové plechy shell prvky, zatímco pro betonovou desku solid 
prvky. V inženýrské praxi se ale často užívá pro betonovou desku shell prvků a pro ocelové 
nosníky beam prvků, protože běžně používané inženýrské softwary se solid prvky nepracují. 

8.1. Lineární stabilitní analýza (Linear buckling analysis) 

Vyšetřování lineární stability probíhá z matematického hlediska jako hledání vlastních 
čísel soustavy rovnic (eigenvalue analysis). Konstrukce dospěje do stavu bifurkace (neboli 
nestabilního stavu), když se matice tuhosti soustavy (tj. konstrukce včetně okrajových 
podmínek) stane singulární. Tento stav je vyjádřen rovnicí: 

	 ∗ ���� = �,           (8.1) 

kde K je matice tuhosti a ν je vektor vlastních tvarů. Obvyklý postup řešení je takový, že 

konstrukce je zatížena jistým jednotkovým zatížením, které je pomocí součinitele λ 
zvyšováno a pomocí iterace se hledají jednotlivá vlastní čísla. Pokud je konstrukce ještě před 
začátkem analýzy nějak zatížena, lze toto zatížení zohlednit následujícím způsobem (např. 
dle [34]): 

�	 � ��	�� ∗ ����� = �         (8.2) 
kde K0 je počáteční matice tuhosti soustavy s počátečním zatížením (může být zcela 

odlišné od zatížení jednotkového), K∆ je matice tuhosti soustavy s jednotkovým zatížením, λi 

i-té vlastní číslo a νi je i-tý vlastní tvar. 
 

 
Obr. 17: Analýza lineární stability: vlevo lokální boulení (λ = 198), vpravo klopení (λ = 246) 

Kromě zvyšování zatížení se matice tuhosti nijak nemění, to znamená, že i materiál 
zůstává po celou dobu lineárně pružný. Jednotkové zatížení vynásobené prvním vlastním 
číslem by mělo korespondovat se zatížením, které na konstrukci vyvolá kritický moment. 
Metoda lineární stability však funguje obecně, proto se může stát, že první vlastní číslo 
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odpovídá vlastnímu tvaru, který není předmětem zkoumání nebo nemůže reálně vzniknout 
nebo není rozhodující pro stabilitu a únosnost konstrukce. Na obr. 17 je příklad analýzy 
spojitého ocelobetonového nosníku, kde několik prvních vlastních čísel odpovídalo lokálnímu 
boulení, než byla zjištěna i vlastní čísla odpovídající vlastním tvarům vybočení pro klopení. U 
složitých modelů je tedy třeba kromě vlastních čísel kontrolovat i odpovídající vlastní tvary. 

8.2. Určení únosnosti v klopení pomocí křivek 

Pokud použitý software pro MKP analýzu umožňuje pouze lineárně stabilitní analýzu, lze 
pro zjištění únosnosti konstrukce s vlivem stability použít metodu zakotvenou v Eurokódu 
[3]. Únosnost v klopení je potom násobek návrhového zatížení, který musí být větší než 1,0. 
Tuto podmínku vyjadřuje rovnice: 

0,1
1

,
≥

M

kultLT

γ

αχ
,          (8.3) 

kde αult,k je poměr zatížení na mezi charakteristické únosnosti v prostém ohybu a 

návrhového zatížení. χLT se určí z poměrné štíhlosti LTλ pomocí křivek klopení (kap. 6.2), 
která vyplývá z analýzy lineární stability jako 

cr

kult
LT

α

α
λ ,

= ,          (8.4) 

kde αcr
11 je poměr kritického zatížení (podle odpovídajícího vlastního čísla) a návrhového 

zatížení.  

8.3. Nelineární analýza 

Druhou možností, jak určit únosnost v klopení, je nelineární analýza. Obecně je několik 
druhů nelineární analýzy, které se označují GNA, GMNA, GMNIA. 

Při GNA (geometrically non-linear analysis) se uvažuje nelineární geometrické chování při 
lineárním chování materiálovém. Používá se pro případy, kdy se na konstrukci vyskytují velké 
deformace, které se musejí zohlednit v dalším výpočtu. Jedná se tedy o metodu výpočtu 
druhým řádem. Výpočet probíhá přírůstkově v krocích, přičemž v každém kroku se vnitřní síly 
a napětí přepočítávají pro aktuální zdeformovaný stav konstrukce. 

GMNA (geometrically and materially non-linear analysis) zahrnuje také nelineární 
materiálové chování, to znamená, že v každém kroku se kromě geometrie konstrukce 
přepočítávají také materiálové vlastnosti v každém konečném prvku podle jejich pracovního 
diagramu, čímž se mění také vnitřní tuhost konstrukce. 

Nejvyšším stádiem nelineární analýzy je GMNIA (geometrically and materially non-linear 
imperfect analysis), která umožňuje kromě nelineárního chování zadat také geometrické a 
materiálové imperfekce, které, jak bylo zmíněno v kap. 6, jsou pro stanovení únosnosti v 
klopení stěžejní. 

Pro analýzu klopení metodou konečných prvků je tedy nejvýhodnější použít GMNIA. 
K tomu je potřeba metod, které umožňují řešení nelineárních rovnic. Většina softwarů 
používá buďto modifikovanou Newton-Raphsonovu metodu (MNRM) nebo metodu arc-
length (ALM, česky metoda délky oblouku, software Abaqus používá název Riksova metoda). 
Obě metody vycházejí z rovnice: 

	�∆� = ∆� � ���� − ��,         (8.5) 

                                                      
11 Pokud je αcr menší než 10, musí se při výpočtu dle ČSN EN 1994-2 [40] postupovat metodou druhého 

řádu. 
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kde Kt je matice tečnové tuhosti, ∆r je vektor změny deformací, ∆R je vektor změny 

zatížení, �� je vektor rozložení zatížení, F je vektor vnitřních sil a λ je součinitel 

proporcionálního zatěžování. V průběhu zatěžování dochází ke zvětšování součinitele λ 
v krocích. 

U MNRM je zatěžování řízeno buď přírůstkem deformace, nebo přírůstkem zatížení. V 
případě zatěžování řízeného pomocí přírůstku zatížení se v prvním kroku se vypočítají posuny 
na základě počáteční matice tuhosti Kt, určené po posledním přírůstku zatížení. Rozdíl mezi 
rovnovážným stavem a odhadem je dán vektorem nevyrovnaných sil: 

�� = ∆� � �� − ��� � �����,        (8.6) 

Na základě tohoto vektoru se vytvoří další odhad posunů 
	�∆�� = ��,          (8.7) 
a vypočte se nový vektor nevyrovnaných sil. Postup se opakuje, dokud není gi dostatečně 

malé. V modifikované NRM se stále pracuje s maticí tuhosti určenou na počátku 
zatěžovacího kroku (viz  obr. 18a). To vyžaduje více iterací než v původní NRM, kde se matice 
tuhosti v každé iteraci měnila, ale z hlediska softwarové náročnosti jde o výhodnější proces. 

 

 
 Obr. 18: Grafické znázornění modifikované Newton-Raphsonovy metody (a) a metody 

délky oblouku (b) 

Metoda délky oblouku je řízena kombinací přírůstku zatížení a přírůstku deformace, 
kterou vyjadřuje délka oblouku 

∆� = ��∆��∆� � ∆����������,        (8.8) 

Hodnota ψ udává poměr měřítek posunu a zatížení. Součinitel přírůstku zatížení λ není v 
tomto případě tedy konstantní, ale je také jednou z neznámých v soustavě rovnic. Iterací 
pomocí NRM nebo MNRM se hledá průsečík rovnovážné zatěžovací dráhy a oblouku o 

poloměru ∆l s počátkem v posledním nalezeném rovnovážném bodě. Postup je znázorněn na  
obr. 18b. Protože iterační proces je omezen obloukem a nikoli vodorovnou přímkou jako u 
klasické MNRM, postup rychleji konverguje. Metoda je také lépe použitelná pro místa, kde 
dochází k bifurkaci či jiným náhlým lomům zatěžovací dráhy. 
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9. Cíle disertační práce 
V předchozích kapitolách byl podán souhrn toho nejdůležitějšího, co dosud přinesl 

výzkum distorzního klopení spřažených I-nosníků. Z tohoto přehledu vyplývá, že 

• nebylo nalezeno analytické řešení pro tento typ klopení, 

• pokud bude nalezeno, bude velmi složité, 

• stávající praktické přístupy vycházejí z metody obráceného U-rámu, 

• jednotlivé postupy se od sebe velmi liší a dávají různé výsledky, 

• jiné metody řešení pro distorzní klopení byly představeny, ale ne pro spřažené 
nosníky, 

• Pro řešení distorzního klopení lze dnes již díky vyspělým softwarům použít pokročilé 
modelování, tvorba těchto modelů má ale svá specifika, a hlavně rizika při 
nesprávném zadání. 

Odolnost I-průřezu vůči distorznímu klopení záleží na více parametrech, a to především 
na: 

• tuhosti podepření tlačené dolní pásnice (skládá se z tuhosti betonové desky a 
stojiny včetně výztuh), 

• průřezových charakteristikách Iw, It, na příčné ohybové tuhosti dolní pásnice a na 
tloušťce a výšce stojiny, největší tendenci ke klopení mají vysoké průřezy (h/b>>2) 
s tenkou stojinou, 

• na poměru výšky průřezu k rozpětí. 
Cílem této disertační práce je na základě rozsáhlé numerické studie zhodnotit používané 

návrhové metody pro model U-rámu a další navazující metody a navrhnout konkrétní 

opatření pro zpřesnění návrhu. Dále pak dát konkrétní doporučení pro vytváření 

pokročilých modelů pro analýzu metodou konečných prvků.   

Výstupy této práce jsou orientovány prakticky. Proto se autor soustředí na modelování 
dvojice nosníků (celý U-rám), která je zatížena spojitým rovnoměrným zatížením, což nejvíce 
odpovídá extrémnímu zatížení silničních mostů. 

 

 
Obr. 19: Model dvojice spřažených nosníků 
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V rámci disertační práce je zpracována parametrická studie dvojice I-nosníků spřažených 
se společnou betonovou deskou a opatřených pásovými výztuhami stěn a příčnými 
rámovými ztužidly. Cílový model je znázorněn na obr. 19. 

Parametry cílové studie jsou: 

• rozpětí polí a jejich poměr (Ls, Lk) 

• vzdálenost nosníků nebo tloušťka desky (a, hc) 

• výška nosníku (hN) 

• šířka pásnice (bf) 

• vzdálenost (xz) a tuhost ztužidel (kst) 
Model je podepřen dvěma vnitřními podporami, takže vznikne třípolový „most“ se dvěma 

krajními kratšími poli a středním polem delším. Tento model je zatížen rovnoměrným 
plošným zatížením na desce. 

Model je analyzován metodou konečných prvků v softwaru Abaqus. Vyhodnocuje se 
lineární analýza klopení (hledání vlastních čísel a vlastních tvarů) i nelineární analýza (na 
modelu s imperfekcemi). Chování modelů je porovnáno s výpočty podle metod zmíněných 
v předchozím textu. Před samotnou studií byla nejprve provedena předběžná studie na 
modelu jednoho nosníku a proběhla validace techniky modelování s využitím dat z 
experimentu popsaném v kap. 7.2. 

10. Modelování v softwaru Abaqus 
Pro tvorbu numerických modelů byl zvolen software Abaqus (verze 6.10) [35] od 

společnosti Dassault Systėmes Simulia, který je vhodný pro modelování všech typů prvků 
zmíněných v kap. 8. Při vytváření modelu byly využity zkušenosti jiných autorů již dříve 
publikované ( [36], [37]). 

Modely v tomto softwaru se skládají z částí (Parts). Každá část může být použita v modelu 
vícekrát. Části jsou tedy např. nosník, ztužidlo, výsek betonové desky. Části tvoří sestavu 
(Assembly). Část může kromě samotného prvku obsahovat také různá přídavná data, která 
usnadňují umístění části v sestavě. Jednotlivé prvky části musejí mít přiřazený materiál, příp. 
tloušťku nebo průřez (podle typu prvku). Každá část má také definovanou síť konečných 
prvků (Mesh). Na vytvořenou sestavu se v jednotlivých krocích (Steps) aplikují okrajové 
podmínky (BCs) a zatížení (Loads). V jednotlivých krocích se také mohou utvářet, zanikat a 
měnit vazby (Constraints) mezi jednotlivými částmi. 

10.1. Použité typy konečných prvků 

Při modelování byly vyzkoušeny různé typy konečných prvků, které software nabízí. 
Nakonec se autor přiklonil ke standardnímu použití 3D prvků (solid) pro modelování 
betonových částí a 2D prvků (shell). Pro velmi tenké prvky mají lepší výsledky, protože 
pracují s více stupni volnosti (kromě posunů pracují také s pootočením). 

Betonová deska byla modelována po tloušťce ze tří vrstev solid prvků typu C3D8R, což je 
lineární krychlový prvek (brick) s 8 uzly, a jedním integračním bodem. Redukovaný počet 
integračních bodů zajišťuje rychlejší výpočet, avšak zvyšuje se riziko singularit, proto se při 
použití těchto prvků musí dbát zvýšené pečlivosti při vytváření sítě. 

Ocelové nosníky jsou modelovány shell prvky typu S8RT, což jsou kvadratické 8-uzlové 
prvky s redukovanou integrací. Tyto prvky jsou uzpůsobeny kromě přenosu napětí a 
přetvoření také pro přenos tepla. Ohřátím, resp. ochlazením jsou modelována reziduální 
napětí od svařování. Prvky I-nosníků jsou jako jediné v modelu kvadratické (druhého řádu). 
Byly zvoleny, aby lépe vystihly chování průřezu při distorzním klopení. Nevýhodou oproti 
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lineárním prvkům jsou větší nároky na výpočet. Výztuhy a příčná ztužidla jsou modelována 
z lineárních prvků S4R. Shell prvky mají 5 integračních bodů po výšce a program umožňuje 
zobrazovat výsledky v dolních i horních vláknech desky i ve střednici.  

V modelu jsou použity i 1D prvky typu truss (osové chování). Tyto dvouuzlové prvky typu 
T3D2 jsou použity pro pruty výztuže. Pro příhradové ztužení nad podporou jsou pak použity 
dvouuzlové beam prvky B31. 

10.2. Použité materiálové modely 

Pro vytvářené modely muselo být co nejpřesněji definováno materiálové chování betonu 
a oceli. U materiálů modelů parametrické studie byly tyto charakteristiky odvozeny 
z normových hodnot, u validační studie byly charakteristiky převzaty z [33]. V softwarovém 
prostředí byly zvoleny jednotky N, mm, W, K, J, čemuž odpovídají i jednotky zadávaných 
veličin. 

10.2.1. Konstrukční ocel 
Obecné materiálové charakteristiky byly zadány následující: 
Tepelná vodivost:   0,04 W/(mm.K) 

Měrná tepelná kapacita:  500 J/(kg.K) 

Hustota:    8*10-6 kg/mm3 

Youngův modul pružnosti: 210000 MPa 
Poissonův součinitel:  0,3 
Součinitel teplotní roztažnosti: 1*10-5 

Charakteristiky pro vedení tepla byly zadávány kvůli modelování reziduálních napětí 
v hlavních nosnících. 

Pro zadání plastického chování oceli byl použit modul pro běžnou plasticitu kovů, kdy se 
pro určitou úroveň napětí zadá odpovídající plastické přetvoření. Byl použit pružno-plastický 
pracovní diagram se zpevněním, viz obr. 20. 

 

 
Obr. 20: Pracovní diagram oceli S355 použitý v modelech studie 

Body pracovního diagramu jsou definovány tak, aby tvar co nejlépe odpovídal pracovnímu 
diagramu reálné oceli (vzorem byla ocel S355): 
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εy2 = 0,025-5*fu/Ea          (10.1) 

εu1 = 0,02+50*(fu-fy)/Ea 

εu2 = 0,25 
Plastické přetvoření je definováno jako rozdíl celkového přetvoření a jeho pružné složky 

podle Hookova zákona: εpl = ε-σ/Ea. V modelech parametrické studie je použita ocel S355, 
takže fy = 355 MPa a fu = 510 MPa. V modelech pro validaci jsou použity naměřené 
charakteristiky uvedené v [33], viz kap. 12.2.1. 

Výše uvedené hodnoty vycházejí z měření na vzorcích jednoose zatížených při tahové 
zkoušce oceli. Napětí se určuje jako síla na počáteční ploše F/A0, přetvoření jako změna délky 

vůči počáteční délce ∆l/l0. Skutečné napětí oproti tomu je dáno silou působící na skutečné 
ploše A, a skutečné přetvoření jako okamžitý přírůstek vůči okamžité délce (dl/l). Převod 
mezi nominálním a skutečným napětím zajišťují Ramberg-Osgoodovy vztahy: 

σT = σ(1+ε)           (10.2) 

εT = ln(1+ε)           (10.3) 

10.2.2. Výztuž 
Pro výztuž byl použitý stejný materiálový model jako pro konstrukční ocel s tím, že fy = 

500 MPa a fu = 550 MPa. U výztuže se také nezadávaly charakteristiky pro vedení tepla. 

10.2.3. Beton 
Stejně tak u betonu nebyly definovány charakteristiky vztahující se k vedení tepla. Obecné 

materiálové charakteristiky byly zadány následující: 
Hustota:    2,5*10-6 kg/mm3 

Youngův modul pružnosti: 33000 MPa 
Poissonův součinitel:  0,2 
Software nabízí v principu dvě možnosti pro modelování plasticity betonu. Jednou 

možností je definovat beton jako „smeared cracked“. Podle tohoto modelu se beton v tahu 
chová jako rovnoměrně vyztužený a rovnoměrně potrhaný. Do modulu se tedy zadá tahové 
chování železobetonu včetně trhlin. Druhou možností je definovat beton bez výztuže a tu 
navrhnout zvlášť. V tomto případě se použije modul „Concrete damaged plasticity“. 
V modelech použitých v této studii byl zvolen tento druhý přístup. 

Modul „Concrete damaged plasticity“ je založený na podmínce plasticity Drucker-Prager a 
vyžaduje následující parametry: 

Úhel dilatace 38° (podle doporučení [36]) 
Excentricita 0,01 (výchozí hodnota) 
fb0/fc0  1,16 (výchozí hodnota) 
K    0,67 (výchozí hodnota) 
Parametr viskozity 0,0 (výchozí hodnota) 
Bližší informace k těmto parametrům viz [35]. 
Dále je třeba definovat jednoosé chování betonu v tlaku a tahu. Beton v tahu je pro účely 

tohoto modulu definován pouze dvěma body, a to tahovým napětím na mezi trhliny (pro 

C30/37 je to 2,9 MPa) s rozevřením trhliny (cracking strain) ε = 0 a rozevření trhliny při 

napětí blízkém nule (σ = 0,029 MPa, ε = 0,1). 
Pracovní diagram pro beton v tlaku je přímo definován v EN 1992-1-1 [38] v článku 3.1.5.1 

rovnicí 

 �
!�" = #$%$&

�'�#%��$         (10.4) 
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kde η = εc/εc1, εc1 je napětí ve vrcholu a 

( = 1,05-�� ∗ |/�0|
!�"

         (10.5) 

 Všechny potřebné veličiny pro rovnice (10.4) a (10.5) jsou definovány v [38] v tab. 3.1. 
Pro parametrickou studii byl zvolen v praxi běžně používaný beton C30/37. Pracovní diagram 

byl definován po přírůstcích přetvoření ∆ε = 0,0002. Výsledný pracovní diagram je na obr. 
21. 

Stejně jako u oceli je třeba zadat plastické chování betonu, které se určí odečtením 

pružného přetvoření: εpl,c = εc-σc/Ecm. Mez úměrnosti betonu (kdy εpl = 0) uvádí [38] při 
napětí o hodnotě 0,4*fcm. 

 

 
Obr. 21 Pracovní diagram betonu C30/37 v tlaku použitý ve studii 

10.3. Použité typy vazeb 

Z mnoha různých typů constrains neboli vazeb, které software Abaqus nabízí, byly použity 
dva typy: Tie a Embedded region. 

Vazba Tie spojuje dohromady dva povrchy zcela pevně. Neumožňuje žádný posun ani 
pootočení. Vazba funguje tak, že všechny uzly tzv. slave povrchu mají stejný posun a 
pootočení s uzly tzv. master povrchu, které se k nim vážou. Jeden master uzel může mít 
navázán více slave uzlů, ale ne naopak, proto je pro docílení dobrého chování modelu 
vhodné, aby slave povrch měl hustší síť uzlů než master povrch. 

Tato vazba byla použita na připojení výztuh a ztužidel k hlavním nosníkům a také na 
simulaci spřažení.  V posledním jmenovaném případě se jedná o značně zjednodušující 
předpoklad. Smykové spojení mezi betonovou deskou a ocelovým nosníkem se ve 
skutečnosti (viz [10]) chová tak, že dokud funguje tzv. bonding („slepení“ oceli a betonu 
přirozenou soudržností) platí předpoklad pevného spojení. V momentě, kdy napětí přesáhne 
určitou mez, dochází k porušení bondingu a začínají působit spřahovací trny. Od této chvíle 
dochází v podélném směru k prokluzu mezi deskou a pásnicí. Avšak jak vyplývá např. z práce 
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Chena [33] nebo Vrcelj a Bradforda [8], v průběhu zatěžování prakticky nedochází 
k pootočení mezi pásnicí a deskou (k vytržení trnů dojde až při úplném kolapsu konstrukce). 
Takže z tohoto pohledu je předpoklad pevného spojení taktéž v pořádku. Navíc definice 
tohoto spojení je velmi jednoduchá a přispívá k větší rychlosti výpočtu oproti například 
přesnějšímu definování vazby pomocí nelineární funkce. Při zvážení výše uvedených 
argumentů lze toto zjednodušení akceptovat. 

Pro spojení výztuže s deskou byla použita vazba Embedded region, která je v softwaru 
zavedena přímo pro tento účel. Prvky uložené (embedded) musejí být obklopeny prvky 
hostitelskými (host). Program automaticky váže uzly uložených prvků k nejbližším uzlům 
prvků hostitelských. Chování uložených prvků (posun, pootočení) se interpoluje z chování 
sousedních hostitelských, a to v poměru vzdáleností. 

10.4. Okrajové podmínky 

Okrajové podmínky modelu jsou dány podepřením a zatížením. 

10.4.1. Podepření 
Podepření konstrukce ve svislém směru je plošné a simuluje podepření na ložiskách. Šířka 

podepření odpovídá šířce pásnice, délka podepření je 400 mm. Podepření je tuhé ve svislém 
směru, v podélném, resp. příčném směru je fixován vždy pouze jeden bod na podpoře, tak 
aby bylo umožněno volné otáčení ve vodorovné rovině. Tuhé podepření ve svislém směru 
bylo zvoleno s ohledem na typ konstrukce, a především na působící zatížení (spojité 
rovnoměrné), které se roznáší do obou nosníků rovnoměrně bez ohledu na tuhost 
podepření. 

U modelů numerické studie představujících konstrukci o třech polích byla vždy 
modelována pouze polovina konstrukce a v polovině rozpětí hlavního pole byla použita 
okrajová podmínka „symetrie“. 

Při zadávání reziduálních pnutí pomocí ohřívání, resp. ochlazování konstrukce je 
konstrukce podepřena na koncích a zároveň jsou ještě podepřeny plošně pásnice, tak aby se 
do konstrukce vneslo potřebné napětí. 

10.4.2. Zatížení 
Konstrukce je zatěžována spojitým zatížením na ploše horního povrchu betonové desky. U 

modelů studie je zatížení na celé desce, u validačních modelů pouze na konci desky na ploše, 
která odpovídá skutečným podmínkám při experimentu. 

Pro simulaci vlastních pnutí bylo použito zatížení změnou teploty (body heat flux). Vlastní 
pnutí byla navržena podle [27], 2. případ z obr. 12. 

10.5. Postup analýzy 

Analýza modelu probíhala ve dvou krocích, jak bylo obecně pojednáno v kap. 8; lineární 
stabilitní analýza a nelineární stabilitní analýza. 

 Při lineární analýze (v Abaqusu označena Buckle) byl model zatížen jednotkovým plošným 
zatížením a software určil vlastní čísla (násobitele zatížení) a jim odpovídající vlastní tvary. Ze 
dvou nabízených řešičů byl vybrán řešič Lanczos, který oproti druhém u řešiči subspace 
rychleji konverguje, ale mezi vypočtenými čísly jsou některá irelevantní (např. záporná). 
Účelem výpočtu bylo najít nejnižší vlastní tvar odpovídající ztrátě stability distorzním 
klopením, aby mohlo být porovnáno vlastní číslo se zatížením odpovídajícím kritickému 
momentu a aby mohl být použit pro počáteční geometrickou imperfekci nelineárně stabilitní 
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analýzy. Již v předběžné studii se ukázalo, že nejnižší vlastní čísla odpovídají vlastním tvarům 
pro lokální boulení nikoli pro klopení. Je to dáno koncentrací smykových a normálových 
napětí ve stojině nad vnitřní podporou vlivem působení spojitého rovnoměrného zatížení. 
Bohužel i pro vyšší vlastní tvary odpovídající klopení dochází k „nabalování“ vln lokálního 
boulení na základní vlnu klopení. Hladkého průběhu vlastního tvaru pro klopení bylo 
dosaženo nerealistickým zesílením stojiny a zároveň potlačením pásových výztuh stojiny (na 
obr. 22 je ukázka změny průběhu vlastního tvaru po zesílení stojiny z 20 mm na 50 mm, a 
zúžení pásových výztuh ze 100 m na 10 mm). 

V konečném důsledku byly tedy provedeny dvě lineárně stabilitní analýzy: jedna pro 
zjištění vlastního čísla odpovídajícího prvnímu vlastnímu tvaru pro klopení a jedna pro získání 
vlastního tvaru, kterým se definuje počáteční imperfekce v nelineární analýze. 

Nelineární stabilitní analýza s vlivem geometrických a materiálových imperfekcí (GMNIA) 
byla provedena s využitím tzv. Riksovy analýzy (viz též kap. 8.3). Tímto výpočtem se 
konstrukce přírůstkově zatěžuje až do kolapsu. Jednotlivé přírůstky jsou definovány jako 
násobky počátečního zatížení (v případě studie opět plošné zatížení na desce). 

Pakliže bylo zadáváno i vlastní pnutí od svařování, celá nelineární analýza modelu se 
skládala ze tří kroků: 

1) Bylo vytvořeno vlastní pnutí pomocí výše popsaného teplotního zatížení. 
2) Model byl zatížen malým zatížením (odpovídající 1 kN/m pro jeden nosník). Jedná se o 

nutný mezikrok před Riksovou analýzou). 
3) Riksova analýza konstrukce až do kolapsu. 
 

 
 

Obr. 22: Tvary vybočení nosníku při analýze klopení pro tloušťku stojiny 20 mm (vlevo) 
 a 50 mm (vpravo) 

 
 Pro iterační metodu arc-length je problematický přechod přes vrchol zatěžovací křivky, 

kdy při stále rostoucí deformaci začíná působící síla klesat. Nezřídka se stalo, že se simulace 
„zasekla“ těsně před vrcholem zatěžovací křivky, případně se začala vracet zpět po 
zatěžovací dráze. Ale ve většině případů se podařilo mírnou úpravou modelu problém 
překonat a simulovat chování zatěžované konstrukce až do kolapsu.  
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11. Předběžná studie 
V disertaci řešená problematika byla nejprve studována na jednodušším modelu jednoho 

nosníku spřaženého s betonovou deskou. V průběhu této předběžné studie byl především 
formulován postup modelování a analýzy a způsob vyhodnocení v softwaru Abaqus. Na 
modelu byla ale také provedena parametrická studie z hlediska vlivu vzdálenosti příčných 
výztuh stojiny na distorzní klopení nosníku. 

11.1. Předběžný model 

Modelem je svařovaný I-nosník spřažený s betonovou deskou (obr. 23). Jedná se o jeden 
nosník složený ze svařovaného ocelového průřezu se stojinou 2000x20 mm a pásnicemi 
500x40 mm a betonové desky 3000x300 mm je spojitý přes tři pole 40+60+40 m. Nosník je v 
dolní části podepřen ve vzdálenostech 10 m příčnými ztužidly tvaru I, se stojinou 300x12 a 
pásnicemi 200x20 mm, rozmístěnými po 10 m. Výztuhy stojiny jsou pásové 100x12 mm. 
Parametrem studie byla vzdálenost výztuh: 2,0 m, 2,5 m, 3,33 m, 5,0 m, resp. 10,0 m (v 
poslední variantě jsou výztuhy pouze v místě příčných ztužidel). Je použita funkce symetrie, 
která umožňuje modelovat pouze polovinu spojitého nosníku. Konce ztužidel i okraje 
betonové desky jsou podepřeny proti vodorovnému posunu. Tento model simuluje výsek 
z roštového mostu. 

 
Obr. 23: Uspořádání předběžného modelu 

Mezi betonovou deskou a ocelovým nosníkem je použito pevné spojení (tie). Nad vnitřní 
podporou je betonová deska v místě záporného ohybového momentu, tj. v délce 10 m na 
obě strany od podpory (celkem 20 m), uměle přerušena příčnými trhlinami. Tímto způsobem 
se eliminuje zanedbání betonu v tahu. 

V průběhu vývoje byl též použit model s vynechanou betonovou deskou nad vnitřní 
podporou. Tento model měl však dvě úskalí. Při úplném vynechání již deska nepůsobí 
v příčném směru jako torzní podpora pásnice, což neodpovídá realitě. Umístění torzní 
podpory namísto desky je sice možné, ale je komplikovanější. Druhý problém spočívá 
v zadávání výztuže betonové desky. Nejjednodušší zadání výztuže je podle kap. 10.3, ale při 
absenci desky v modelu nemohla být dodržena poloha prutů výztuže, což zvláště při větších 
průhybech generovalo problémy. Přerušení desky příčnými trhlinami tak vykazuje mnohem 
realističtější chování12. 

Deska v oblasti nad vnitřní podporou byla v modelu pro předběžnou studii tedy přerušena 
po 1,0 m 13, spojení mezi horní pásnicí a deskou se realizuje pouze na polovině délky každého 
segmentu. Přes umělé trhliny v desce ale prochází podélná výztuž ᴓ20/150 mm.  

                                                      
12 Toto bylo potvrzeno při validaci modelu, viz kap. 12.5. 
13 Vzájemná vzdálenost trhlin pro finální model byla následně ještě upřesněna při validaci modelu (kap. 12). 
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11.2. Provedení numerické studie 

Analýza byla provedena způsobem popsaným v kap. 10, včetně využití modelu s tlustší 
stojinou pro dosažení hladkých vlastních tvarů, které se použily pro zadání geometrických 
imperfekcí. Postup analýzy, byl v tomto případě následující: 

1) Vytvoření modelu s tlustší stojinou (50 mm) a s potlačenými pásovými výztuhami 
stojiny (výztuhy potlačeny pouze na zárodky šířky 10 mm) a aplikace lineárně pružné 
analýzy. Výstupem je hladký vlastní tvar pro zadání geometrické imperfekce. 

2) Vytvoření realistického modelu se skutečnými rozměry a aplikace lineárně pružné 
analýzy. Výstupem jsou vlastní čísla a tvary tohoto modelu. 

3) Aplikace nelineární (Riksovy) analýzy na realistický model pomocí tří kroků uvedených 
v kap. 10.5. Výstupem je chování konstrukce při postupném zatěžování až do kolapsu. 

Ve všech případech bylo aplikováno plošné rovnoměrné zatížení na desce. Aplikované 
zatížení pro lineárně pružnou analýzu bylo 1 kN/m, což při šířce desky 3,0 m odpovídá 
0,33 kN/m2. Jednotkové zatížení mezi aplikací vlastních pnutí a Riksovou analýzou bylo taktéž 
1 kN/m a základní zatížení pro Riksovu analýzu bylo 30 kN/m2, tj. 90 kN/m. 

Geometrická imperfekce byla zadána v souladu s kap. 6.1.1 jako 10násobek vlastního 
tvaru14. 

Zatížení od vlastních pnutí bylo dle kap. 6.1.2 zadáno teplotní změnou na průřezu. Zadání 
bylo laděno tak, aby se výsledná zatížení na průřezu podobala co nejvíce napětím z modelu 
v kap. 6.1.2, obr. 12b. Z tohoto důvodu bylo napětí odpovídající fy voleno 343 MPa. Zatížení 
byla do modelu zadána ve formě tepelného toku q. Aplikovaná zatížení a jejich přepočet jsou 
uvedeny v tabulce: 

 
Tab. 1: Zadání vlastních pnutí v modelu 

 fy = 343 MPa    

  oblast 
tah + / 
tlak - σ [MPa] ε [-] ∆t [K] 

q 
[W.K/mm2] 

Pásnice 
0,45 bf -0,11 fy -37,7 -0,000180 18 0,0719 

0,10 bf  fy 343,0 0,001633 -163 -0,6533 

Stojina 
0,90 hw -0,07 fy -24,0 -0,000114 11 0,0457 

0,05 hw 0,63 fy 216,1 0,001029 -103 -0,4116 

 
Vzorce použité v tabulce: 

1 =  
2 ;   ∆5 = −6 7;  8 = ∆5 9 :,       (11.1) 

kde součinitel teplotní roztažnosti α = 10-5, a součin hustoty a tepelné kapacity oceli je 

ρ*c = 0,004 W/mm2. 
Jak bylo již zmíněno, výztuhy stojiny přispívají svou tuhostí k celkové tuhosti podepření 

vybočující dolní pásnice. S rostoucí vzdáleností výztuh se tuhost podepření snižuje a tím klesá 
i kritický moment. Cílem předběžné studie bylo ověřit obecné principy uvedené v kap. 5.2. A 
to především: 

                                                      
14 Vlastní tvar je normován tak, že jeho maximální výchylka je rovna 1. Podle kap. 6.1.1 je při zadávání 

geometrických imperfekcí amplituda vlastního tvaru rovna Lw/1000. Lw se v souladu s [25] předpokládá rovna 
vzdálenosti ztužidel. Model v Abaqusu je v [mm], tedy výchylka je 10000/1000 = 10. 
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• Dělení ztužidel na tuhá a poddajná podle [25] 

• Možnost uvažovat tuhosti poddajných ztužidel jako „rozetřené“ 

• Porovnání výpočtu klopení podle Collina (kap. 3.3) a Johnsona (kap. 3.2) s výsledky 
analýzy MKP, a to především z hlediska zohlednění tuhosti ztužidel. 

Vyhodnocení studie a porovnání výsledků z výše zmíněnými výpočetními postupy bylo 
provedeno po lineárně pružné analýze a po nelineární analýze. 

11.3. Vyhodnocení lineárně pružné analýzy 

Výstupem lineárně pružné stabilitní analýzy je pořadí vlastních čísel a vlastních tvarů 
vybočení konstrukce. Z těchto vlastních tvarů je třeba vybrat vlastní tvar, který nejvíce 
odpovídá vlastnímu tvaru pro klopení.  

Pro konkrétní případy modelů předběžné studie se jednalo o vlastní tvar s hodnotou 
vlastního čísla 156 až 250 (nejvyšší vlastní číslo odpovídá největšímu vyztužení stojiny, tj. 
výztuhy po 2,0 m), což odpovídá zatížení o n-násobku 1 kN/m. Jednotlivé vlastní tvary jsou na 
obr. 25. U jednotlivých vlastních tvarů je patrná různá míra „nabalování“ vln lokálního 
boulení na základní tvar vybočení dolní pásnice. Zajímavým úkazem je také, že první vlastní 
číslo pro vzdálenost výztuh 2,0 a 2,5 m je přibližně stejné, což je dáno na jedné straně určitou 
chybou způsobenou vlivem smykových napětí, ale na druhé straně to ukazuje, že další 
zvyšování stupně vyztužení pásovými výztuhami již nemá velký efekt na zvýšení únosnosti. 
Vzhledem k tomu, že vlastní tvar (obr. 25) v případu a) je zjevně více ovlivněn smykem, dá se 
předpokládat, že bez tohoto ovlivnění by bylo vlastní číslo o něco vyšší než 250, které 
odpovídá případu b). 

 
Obr. 24: Ohybové momenty z programu SCIA Engineer od jednotkového zatížení (nahoře 

nosník s deskou v celé délce, dole nosník s deskou vynechanou oblasti záporného momentu) 

Podle vypočtených vlastních čísel byly stanoveny kritické momenty jako násobky 
momentů od jednotkového zatížení stanovené v programu SCIA Engineer (viz obr. 24). Tyto 
momenty byly porovnány s kritickými momenty vypočtenými metodami podle Collina a 
Johnsona (viz obr. 26). Také byly porovnány poměrné štíhlosti v klopení v závislosti na 
výsledné tuhosti podepření výztuhami. 
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Obr. 25: Vlastní tvary jednotlivých  modelů ve studii 

Z grafů je dobře vidět, že výsledky obou metod se nejlépe shodují pro vzdálenost výztuh 5 
m. U varianty bez mezilehlých výztuh se metoda podle Johnsona značně odchyluje. To je 
dáno tím, že obě křivky mají velmi rozdílný gradient. Model MKP se přimyká pro větší tuhost 

a) Výztuhy à 2,0 m, λ = 249,3 

b) Výztuhy à 2,5 m, λ = 250,0 

c) Výztuhy à 3,33 m, λ = 229,0 

d) Výztuhy à 5,0 m, λ = 191,5 

e) Výztuhy à 10,0 m, λ = 156,7 
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spíše ke křivce dle Johnsona, pro model bez výztuh pak k metodě podle Collina. K vybočení 
dochází ve všech modelech zhruba ve stejném místě a délka vlny je vždy téměř shodná se 
vzdáleností příčných ztužidel, což potvrzuje předpoklady výpočtu. I do porovnávacích 
výpočtů byla tedy zadána vzdálenost příčně tuhého podepření Lw = 10 m. Vzdálenost místa 
maximální amplitudy od inflexního bodu je pro jednotlivé modely uvedena v tab. 2. Nelze 
tedy najít jasnou závislost mezi rozmístěním ztužidel a místem maximálního vybočení.  

 
Tab. 2: Místo maximálního vybočení v lineárně stabilitní analýze 

Model a) 2,0 m b) 2,5 m c) 3,3 m d) 5,0 m e) 10,0 m 

Vzdálenost [m] 3,8 4,1 3,8 4,2 3,8 

 

 

 
Obr. 26: Porovnání kritických momentů a štíhlostí v klopení určených MKP analýzou s 

výsledky podle metody Johnsona a Collina 
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11.4. Vyhodnocení GMNIA 

Výstupem nelineární analýzy (GMNIA) je celkový přehled chování modelu po celou dobu 
zatěžování. Zatěžování probíhá po krocích a v každém kroku se mění také materiálové 
charakteristiky. Před začátkem zatěžování byly do modelu zavedeny materiálové a 
geometrické imperfekce a model byl následně zatížen jednotkovým zatížením. 

Základním výstupem Riksovy analýzy je graf závislosti LPF (load proportionality factor) na 
arc-length (délka oblouku), který ukazuje průběh zatěžování. LPF je násobek základního 
zatížení, pro Riksovu analýzu. Dále je možné získat standardní veličiny (napětí, deformace, 
aj.).  

 

 
Obr. 27: Průběh zatěžování modelů předběžné studie (vzorky označeny Sh_X,Y, přičemž 

„X,Y“ značí vzdálenost výztuh v metrech, M_Rk je charakteristický moment únosnosti) 

Průběh zatěžování jednotlivých vzorků je na obr. 27. Z grafu je patrné, že kolaps nosníku 
začíná ve všech případech až po překročení jeho charakteristické ohybové únosnosti. Klopení 
tedy nesnižuje návrhovou únosnost nosníku. Stejně jako v lineární analýze platí, že 
s přibývajícími výztuhami se již únosnost příliš nezvyšuje. Toto je vidět i v následující tabulce: 

 
Tab. 3: Vyhodnocení vzorků na mezi únosnosti 

  Sh_2,0 Sh_2,5 Sh_3,3 Sh_5,0 Sh_10 

Mult [kNm] 23507 23370 23018 22702 22249 

xmax [m] 1,8 1,8 1,8 2,0 2,2 

umax [m] 0,44 0,45 0,49 0,57 0,63 

uult [m] 0,103 0,109 0,128 0,156 0,167 

xult [m] 2,0 2,0 2,0 2,2 2,4 
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Mult je maximální dosažený moment, xmax je vzdálenost místa maximálního vybočení dolní 
pásnice na konci zatěžování od vnitřní podpory, umax je maximální výchylka, uult je výchylka 
při maximálním momentu a xmax je vzdálenost místa maximálního vybočení dolní pásnice při 
dosažení meze únosnosti od vnitřní podpory. Vyšší míra ztužení tedy podle očekávání zvyšuje 
únosnost nosníku v nepružné oblasti a zmenšuje deformaci dolní pásnice. Tvar vybočení se 
však v závislosti na míře vyztužení mění jen velmi málo (pouze u málo vyztužených modelů), 
maximální amplituda je u všech vzorků cca 2,0 m od vnitřní podpory. Tvar vybočení je na obr. 
28. 

 
Obr. 28: Tvar vybočení na konci zatěžování modelu Sh_25 

  
 
Obr. 29: Porovnání maximálních momentů z modelu MKP a teoretických výpočtů 

Maximální momenty z analýzy jsou na obr. 29 opět porovnány s teoretickými výpočty 
podle Johnsona a Collina. V grafu jsou zobrazeny maximální dosažený moment Mult, 
moment, kdy počíná plastifikace modelu MKP Mel, teoretický pružný moment únosnosti MRk, 
moment únosnosti v klopení podle Johnsona MJohn a podle Collina MCol a moment únosnosti 
při posuzování klopení ve vzdálenosti 0,1Lw podle Collina MCol,0,1 (podle postupu v kap. 6.3). 

Obě metody dávají podobné výsledky, které jsou nižší než pružná únosnost (χLT se pohybuje 
v intervalu 0,75 až 0,9). Výsledky podle Collina pro vzdálenost 0,1Lw od podpory jsou 
v nepružné oblasti, což ale není konformní s danou metodikou a je to uvedeno pouze 
ilustrativně. Únosnost v klopení je i v této metodice samozřejmě shora omezena teoretickou 
únosností průřezu. 
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11.5. Závěry předběžné studie 

Na zjednodušeném modelu jednoho spřaženého nosníku byla provedena parametrická 
studie vlivu počtu pásových ztužidel na únosnost v klopení a chování modelu při lineární a 
nelineární stabilitní analýze. Tato předběžná studie byla provedena jako příprava na větší 
parametrickou studii popsanou v kap.13. Práce v této fázi modelování byla především 
zaměřena na techniku práce v softwaru Abaqus a výběr nejvhodnější varianty modelu pro 
následnou parametrickou studii. 

Samotná studie zohledňující vliv ztužidel na chování modelu potvrdila byla předpoklady 
z kap. 11.2:  

Potvrdila se platnost rozdělení ztužidel na tuhá a poddajná podle [25]. Jak v lineární, tak 
v nelineární analýze se místa podepření dolní pásnice příčným ztužidlem jevila jako inflexní 
body křivky a jejich vzdálenost byla rovna délce půlvlny Lw tvaru vybočení. Pásové výztuhy 
stojiny se naopak chovaly jako pružné podpory, které nebránily lokálně deformaci dolní 
pásnice. 

Že tuhost těchto výztuh může být „rozetřena“ po délce pásnice jako spojité podepření 
dokládá i fakt, že rozmístění výztuh nemělo vliv na tvar vybočení. Amplituda vybočení byla 
pro všechny modely naměřena přibližně ve stejné vzdálenosti od vnitřní podpory, ačkoli 
místo maximální výchylky bylo podle lineární a nelineární analýzy v různé vzdálenosti. 

Při lineární analýze je místo maximální výchylky vzdáleno cca 4,0 m od vnitřní podpory 
(0,4Lw nebo 2h). Při nelineární analýze je místo maximální výchylky vzdáleno cca 2,0 m od 
vnitřní podpory (0,2Lw nebo h), což odpovídá poznatku Collina [12] (viz kap. 6.3). Toto 
přiblížení místa amplitudy může být dáno kombinací normálového a smykového namáhání, 
kdy výsledná hlavní napětí ve stojině svírají s hlavními osami úhel 45°. Toto bylo potvrzeno i 
zobrazením hlavních napětí v softwaru Abaqus a také tvarem vybočení stojiny na obr. 28. 
Místo vybočení by pak bylo dáno úhlem 45°od horního okraje pásnice, to znamená ve 
vzdálenosti rovné výšce nosníku, takže xult=h. 

Dále byly ve studii porovnány kritické momenty a momenty únosnosti v klopení podle 
výše zmíněných metod Collina a Johnsona ve vztahu k tuhosti výztuh, které byly dále 
porovnány s výsledky MKP analýzy. Obě metody dávají poněkud odlišné výsledky, a to hlavně 
pro variantu bez ztužidel, kdy metoda podle Johnsona dává podstatně nižší hodnoty obou 
momentů. U kritického momentu je to pouze 71 % u momentu únosnosti 91 %. Nejlepší 
shoda je pro vzdálenost výztuh 5,0 m a 3,33 m, kde jsou odchylky pouze v jednotkách 
procent. Pro vzdálenost 2,0 a 2,5 m dává pak mírně konzervativnější výsledky naopak 
metoda dle Collina. Ani jedna z metod však nereflektuje výrazné snížení nárůstu kritického 
momentu i momentu únosnosti mezi dvěma nejvíce vyztuženými modely, které je v obou 
případech z analýzy MKP patrné. 

Výsledky MKP analýzy je nutno rozdělit na lineární a nelineární analýzu. Výsledky 
nelineární analýzy se pohybují srovnatelně s výpočtem. Křivka výsledků MKP analýzy se 
pohybuje buď mezi oběma teoretickými křivkami, nebo nad nimi. Při nelineární analýze jsou 
výsledky zcela odlišné. Oproti teoretickým výpočtům se v MKP analýze projeví vliv klopení až 
po dosažení meze kluzu v krajních vláknech konstrukce. Ukazuje se tedy, že klopení únosnost 
v žádném z těchto případů neovlivňuje. V tomto světle jsou tedy oba teoretické postupy 
značně konzervativní. K závěru, že klopení únosnost průřezu neovlivňuje, je však možné dojít 
metodou pro výpočet únosnosti v klopení, která kombinuje výpočet podle Collina, ale 
aplikuje jej ještě po délce nosníku podle Höglunda (na obr. 29 jako MCol,0,1). 
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Předběžná studie ukazuje, že předpoklady pro řešení klopení mostních nosníků jsou 
správné, ale výsledky teoretických výpočtů podle metod obsažených v Eurokódech [3] a [4] 
jsou oproti modelům MKP ve zkoumaných případech velmi konzervativní. 

 

12. Validace modelu parametrické studie 

12.1. Volba modelu 

Jak již bylo řečeno, hlavním cílem této práce bylo vytvořit parametrickou studii na 
modelu, který by odpovídal předpokladu obráceného U-rámu, a který by byl zatížen 
rovnoměrným spojitým zatížením. Při tvorbě tohoto modelu vycházel autor z poznatků 
získaných při tvorbě modelů předběžné studie. Zamýšlený model je na obr. 19. Místo 
jednoho nosníku byly zvoleny dva paralelní nosníky s dvojitou šířkou desky. Výztuhy a 
ztužidla byly modelovány analogicky s předběžnou studií, jen příčná ztužidla jsou provedena 
pouze mezi oběma nosníky. 

Vzhledem k tomu, že v rámci výzkumu nebyl proveden žádný experiment, bylo žádoucí 
porovnat chování teoretického modelu s nějakým experimentem provedeným v minulosti. 
Vhodné experimenty byly nalezeny v disertační práci Chena [33], jehož výzkum je důkladně 
popsán v kap. 7.2. V Chenově práci jsou popsány dva experimenty na vzorcích U4 a U5 (viz 
obr. 14). V obou případech je zkoušeným vzorkem dvojitá konzola, která simuluje oblast 
záporného momentu nosníku. Zatížení bylo aplikováno na konce konzol a podepření bylo 
uprostřed ve skutečném místě vnitřní podpory. Tyto dva vzorky byly vymodelovány (obr. 30) 
v mírně zjednodušené formě a byly analyzovány. Postup modelování a analýzy vycházel 
z předběžné studie, s některými odlišnostmi a upřesněními, které jsou podrobněji popsány 
dále. 

 

a)  

b)  
Obr. 30: Modely pro validaci, a) vzorek U4, b) vzorek U5 

12.2. Tvorba modelů 

12.2.1. Použité materiály 
V Chenově práci jsou uvedeny zjištěné materiálové charakteristiky oceli a betonu. Mez 

kluzu oceli byla určena jako průměr ze 6 hodnot: pro vzorek U4 jako 390,25 MPa a pro 
vzorek U5 jako 375,92 MPa. Mez pevnosti není v [33] uvedena, je proto použita hodnota pro 
S 355 fu = 510 MPa. 
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Jak je uvedeno v kap. 7.2, deska vzorku U4 měla být z betonu C 30/37 a deska vzorku U5 
z betonu C35/45. Hodnoty krychelných pevností v práci uvedené tomu příliš neodpovídají, 
pro vzorek U4 je to 38,6 MPa, pro vzorek U5 36,5 MPa. Pro účely modelování, kdy tlaková 
pevnost betonu v tomto případě není příliš důležitá, byl uvedené hodnoty vzaty jako střední 
pevnost betonu fcm, a beton obou vzorků byl brán jako stejný se střední hodnotou rovnou 
průměru těchto hodnot fcm = 37,55 MPa. Mez kluzu použité výztuže je pro oba vzorky 
zavedena hodnotou 459 MPa. 

Ostatní materiálové charakteristiky byly převzaty z norem a jsou stejné jako v kap. 10.2. 
Pracovní diagramy oceli a betonu jsou na obr. 31. 

 

 
 

Obr. 31: Pracovní diagramy oceli a betonu použité v modelu pro validaci 

12.2.2. Zatížení 
Silové zatížení bylo v souladu s experimentem aplikováno na koncích konzol, resp. na 

jednom konci je aplikováno zatížení a druhý konec je podepřen proti svislému posunu. 
Zatížení je rozloženo nad každým nosníkem na plochu 250x125 mm. 

Pro zatížení v nelineární analýze bylo použito jednotkové zatížení 1 kN na nosník, pro 
zatížení v nelineární analýze bylo zvoleno zatížení 30 kN na nosník, které vyvolá nad 
podporou záporný moment 150 kNm, což je 67 % minimální a 36 % maximální očekávané 
hodnoty. 

12.2.3. Imperfekce 
Geometrické a materiálové imperfekce byly zadány stejným způsobem jako v předběžné 

studii. Zadání skutečné geometrické imperfekce nebylo možné, protože její tvar není nijak 
definován, pouze byly na vzorcích U4A, U4B, U5A a U5B naměřeny největší hodnoty výchylky 
9 mm, 11 mm, 13 mm a 5,5 mm. Materiálové imperfekce na vzorcích zjišťovány nebyly. 

Průběh geometrické imperfekce odpovídá (stejně jako v předběžné studii) prvnímu 
vlastnímu tvaru, který je násoben pětkrát. Amplituda 5 mm odpovídá Lw/1000. Tato hodnota 
je sice menší než naměřené imperfekce, její tvar je ale „kritický“15. Lze tedy usuzovat, že její 
efekt na klopení bude větší než u zkoumaného vzorku. Vzhledem k nesymetrickému 

                                                      
15 Výrazem „kritický“ je zde myšleno „nejnepříznivější možný“. Úvaha vychází z tvrzení, že nejnepříznivější 

tvar geometrické imperfekce je roven prvnímu vlastnímu tvaru vybočení. 
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podepření, kdy jedna pásnice je podepřena proti příčnému posunu a druhá není (staticky 
určité podepření), byly ve skutečnosti použity první dva tvary vybočení (hodnota vlastního 
čísla se liší nepatrně – např. 749,8 a 751,4 pro model ChenC). Vlastní tvary jsou sečteny tak, 
aby imperfekce obou nosníků byly zrcadlové. Tvary vybočení jsou na obr. 32. Z něj vyplývá, 
že po součtu je imperfekce levého nosníku o něco větší a pravého zas o něco menší. 

Pro stanovení imperfekce pro modely U5 byly stejně jako v předběžné studii potlačeny 
výztuhy stěn. 

Materiálové imperfekce jsou zadány podle modelu z kap. 6.1.2, obr. 12b, to znamená 
stejně jako v předběžné studii. Mez kluzu byla dosazena skutečně zjištěná. Ve většině 
případů však nebyly pro zjednodušení materiálové imperfekce použity. O těchto případech 
se blíže zmiňuje další kapitola. 

 
 
Obr. 32: První dva tvary vybočení pro model ChenC (pro vlastní číslo 749,8, resp. 751,4) 

12.3. Přehled modelů pro validaci 

Po prvních několika pokusech se ukázalo, že stěžejní pro chování modelu je způsob 
modelování betonové desky z hlediska jejího chování v tahu; určení oblasti potrhání desky, 
určení hustoty trhlin, případně jiný způsob zohlednění betonu v tahu. 

Postupně vznikaly tyto modely (pro přehlednost všechny začínají „Chen“): 
Chen0 má trhliny do vzdálenosti 3,5 m od podpory. Rozteč trhlin je 250 mm. V desce je 

rozmístěna výztuž. Tento model má ještě variantu ChenT, která počítá s vlivem vlastních 
pnutí. 

Chen1 má betonovou desku v tahu o redukované tloušťce 25 mm. V desce jsou trhliny po 
250 mm v celé délce desky, vyjma krajních 0,5 m, kde je aplikováno zatížení. V desce je 
rozmístěna výztuž. 

Chen2 má betonovou desku zcela vynechanou, vyjma krajních 0,5 m. Horní pásnice je 
podepřena příčně tuze a torzně pružně po celé délce. 

Chen3 má betonovou desku s trhlinami po 250 mm v celé délce, vyjma krajních 0,5 m. Ale 
beton v tahu má zcela redukovaný modul pružnosti (na 1 MPa), takže deska slouží pouze 
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jako prostředí pro výztuž. Horní pásnice je podepřena příčně tuze a torzně pružně po celé 
délce. 

ChenA vychází z modelu Chen0. Deska je dělena trhlinami po 150 mm do vzdálenosti 1,5 
m od podpory. V desce je rozmístěna výztuž. 

ChenB je shodný s ChenA, liší se v délce oblasti s trhlinami, která je v tomto případě do 
vzdálenosti 3,0 m od podpory. 

ChenC je shodný s ChenA, liší se v délce oblasti s trhlinami, která je v tomto případě do 
vzdálenosti 2,25 m od podpory. Tento model má ještě variantu ChenTC, která zohledňuje 
také vliv vlastních pnutí. 

U některých modelů byla ještě pro vzorek U4 vytvořena varianta s příčnými ztužidly, tak 
jak byly provedeny v druhé části experimentu, tyto modely jsou označeny (Xxx_res). 

Pokud je rozmístěna výztuž, jedná se o výztuž podélnou, a to ᴓ10 po 150 mm. Betonová 
deska je v oblasti trhlin sestavena ze segmentů odpovídající šířky, které nejsou vzájemně 
spojeny a s horní pásnicí nosníku jsou spojeny pouze na vnitřní polovině délky (shodně jako 
v předběžné studii). 

Modely Chen1, 2 a 3 byly vytvořeny pro vyzkoušení zcela odlišných způsobů modelování 
desky. Ve srovnání s přístupem zvoleným v předběžné studii, tedy záměrným dělením desky 
příčnými trhlinami, však neobstály. 

12.4. Analýza modelů pro validaci 

Postup Chenových experimentů je podrobně popsán v kap. 7.2, takže zde bude nastíněn 
pouze ve stručnosti. 

Vzorek U4 byl zatěžován do prvních náznaků klopení (příčná deformace dolní pásnice 
začala rychle narůstat). Následně byl odtížen a vyztužen diagonálními ztužidly ve vzdálenosti 
1,2 a 1,6 m na obě strany od podpory. Následovalo další zatížení, tentokrát až do kolapsu. 

Vzorek U5 byl zatížen na hodnotu momentu odpovídající mezi kluzu v krajních vláknech, 
kdy došlo k počínajícímu klopení pouze jednoho nosníku, zato ale docházelo k výraznému 
boulení stojiny vlivem smyku. Vzorky byly tedy odtíženy a stojiny obou nosníků byly 
vyztuženy navařením úhelníků. Následovalo zatěžování do kolapsu. Výztuhy stěny nebyly 
dotaženy až k dolní pásnici, tak aby její chování ovlivňovaly co nejméně. Nicméně je jisté, že 
únosnost vzorků v klopení o něco zvýšily, neboť došlo ke zvýšení tuhosti stojiny. 

Při numerické analýze modelů nedošlo ani u jednoho vzorku ke zpětnému odtížení.16 U 
modelů U4 byl zkoumán především případ bez dodatečného diagonálního ztužení, a na dvou 
modelech také případ se ztužením. Modely U5 byly analyzovány pouze bez doplňkových 
výztuh stojiny. 

Postup zatěžování modelů Chen0, Chen2 a Chen3 ukazuje obr. 33. Hodnoty 
nadpodporového momentu jsou vztaženy ke svislému průhybu konce konzoly. 

Na grafu je zachyceno chování jednotlivých modelů vzorků U4 a U5 (Chen0 jako 
„UX_deska“, Chen2 jako „UX_bez desky“, Chen3 jako „UX_s výztuží“). Graf zobrazuje 
závislost nárůstu zatížení přepočteného na nadpodporový moment na průhybu volných 

konců (hodnota ∆ je průměr z průhybů obou konců). Tyto modely jsou porovnány 
s chováním skutečných vzorků U417 a U5A a U5B. Do grafu pak jsou ještě doplněny přímky 
odpovídající lineárnímu chování nosníků při tuhosti EIu plného průřezu („pružně s deskou“), 

                                                      
16 Odtížení by pro potřeby této studie žádným přínosem nebylo, pouze by se dala zjistit trvalá deformace, 

která pro účely vyšetřování klopení není důležitá. Zastavení výpočtu a zpětné odtížení navíc software Abaqus 
v tomto typu výpočtu (Riksova analýza) neumožňuje. 

17 Chování vzorků U4 není v [33] tabelováno, průběh je odečten z grafu (viz též kap. 7.2). 
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EIc ideálního průřezu s potrhanou deskou, kdy se uvažuje pouze výztuž („pružně s výztuží“) a 
EIa ocelového průřezu („pružně bez desky“).  

 

 
 

Obr. 33: Průběhy zatěžování modelů Chen0, Chen2 a Chen3 a porovnání s experimenty 

V první fázi analýzy chování vzorků s výztuží a bez desky velmi dobře odpovídá 
teoretickému pružnému chování, ale vůbec neodpovídá průběhu experimentu. Tyto modely 
navíc vykazují i velmi nízkou únosnost oproti experimentu. Tyto alternativní přístupy 
modelování se tedy ukazují být nevhodnými. Modely s trhlinami v desce vykazují naopak o 
něco větší tuhost, než odpovídá ideálnímu průřezu, ale zároveň značně menší tuhost oproti 
plnému průřezu bez trhlin. V této oblasti se pohybují také srovnávané vzorky. Ty vykazují 
počáteční tuhost velikou, ale ta při zvyšování momentu a s přibývajícím množstvím trhlin 
v desce rychle klesá. Od určitého místa probíhá zatěžovací křivka rovnoběžně s přímkou 
tuhosti ideálního průřezu. Při odtížení a opětovném zatížení, je ale vidět, že vzorky vykazují 
větší tuhost, než odpovídá ideálnímu průřezu. 

Co se týče dosažené únosnosti modelů s deskou s trhlinami (Chen0), ta vychází pro vzorek 
U4 o něco menší, než odpovídá počátku klopení nevyztuženého průřezu. U vzorku U5 pak 
dosažená únosnost je zhruba shodná s vyšší z dosažených únosností z obou nosníků. 

Modelování desky uměle přerušené trhlinami se v tomto světle jeví jako nejvhodnější. 
Další modely se věnují optimalizaci rozsahu potrhané části a rozteče trhlin. 
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Model Chen0 vychází z předběžné studie, kde byla deska přerušena trhlinami v celé délce 
oblasti záporného momentu. Rozteč trhlin byla ale dvojnásobně zhuštěna na 0,25 m18. 
Modely ChenA, B a C, které vycházejí z poznatku Chenova experimentu, kde se trhliny 
v desce vytvořily v místě příčné výztuže, tedy v tomto případě po 150 mm. Parametrem 
těchto modelů je rozsah oblasti porušené trhlinami. V předběžné studii se jako potrhaná 
uvažovala deska v celé oblasti záporného momentu, což sice odpovídá běžné inženýrské 
praxi (zanedbání taženého betonu), avšak z hlediska skutečného chování materiálů je tato 
úvaha pravděpodobně příliš konzervativní. 

 

 
 

Obr. 34: Vzorek U4, chování jednotlivých modelů při zatěžování 

Aby bylo dosaženo napětí v horních vláknech betonové desky rovné pevnosti betonu 
v tahu (pro použitý beton fctm = 2,9 MPa), je pro tyto konkrétní nosníky třeba vyvolat na 
průřezu bez trhlin moment 92 kNm19. Hodnota momentu odpovídá ¼ hodnoty pružného 
momentu únosnosti (MRk). Tato hodnota je při dosažení MRk nad podporou ve vzdálenosti 
rovné 68 % délky oblasti záporného momentu. Reálné ovlivnění tuhosti desky trhlinami by 
ale mohlo být ještě na menší délce. 

Na obr. 34 a obr. 35 jsou průběhy zatěžování modelů ChenA, B a C vzorků U4, resp. U5. 
Pro větší přehlednost jsou jednotlivé křivky popsány přímo délkou potrhané oblasti (tedy 

                                                      
18 V předběžné studii byly trhliny po 1,0 m, což by ve validačních modelech odpovídalo 0,5 m, protože 

experimenty byly provedeny v polovičnímu měřítku (viz [33]). 
19 Toto potvrzuje i Obr. 33; zatěžování skutečných vzorků jde nejprve cca do 90 kNm po křivce odpovídající 

celistvému průřezu. 
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Chen0 - „trhliny do 3,5“, ChenA - „trhliny do 1,5“, ChenB - „trhliny do 3,0“, ChenC - „trhliny 
do 2,25“). Písmeno „T“ na konci značí, že do modelu byly kromě geometrických imperfekcí 
zavedeny i materiálové. U vzorku U4 byla ještě použita modifikace pro druhou fázi 
experimentu, kdy byla do konstrukce přidána další ztužidla. Tyto modely jsou označeny jako 
„U4_trh. do 3,5 res“ (Chen0) a U4_trhliny do 2,25 res“ (ChenC). 

 

 
 

Obr. 35: Vzorek U5, chování jednotlivých modelů při zatěžování 

Chování modelů se hodnotilo především podle jejich tuhosti a výsledné únosnosti. 
Vzhledem k tomu, že byly trhliny v desce vytvořeny předem, je počáteční tuhost modelu 
značně menší než skutečného vzorku, kde při zatěžování trhliny teprve vznikají. Tuhost bylo 
tedy nutné porovnat ve střední části mezi cca 150 až 300 kNm, kde je chování skutečných 
vzorků téměř lineární. Z obou grafů je patrné, že velmi podobný gradient vykazují všechny 
křivky kromě modelu ChenA. Tento model má také v obou případech vyšší maximální 
dosaženou hodnotu (u vzorku U4 se jako maximální bere poslední hodnota, před odtížením). 
Model ChenA se tedy jeví jako příliš tuhý. 

U vzorku U4 vykazují všechny ostatní modely velmi podobné chování z hlediska tuhosti i 
únosnosti. Model Chen0 s vyztužením ale vykazuje vyšší únosnost než experiment, zatímco 
chování modelu ChenC je mnohem přiléhavější. U vzorku U5 jsou dosažené únosnosti 
rozdílnější, avšak všechny vzorky, u kterých se neuvažují materiálové imperfekce, se drží 
mezi hodnotami obou nosníků z experimentu, které byly značně odlišné. Nejvýstižnější 
průběh má model ChenC s potrhanou oblastí o vzdálenosti 2,25 m od podpory, který nemá 
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zohledněny materiálové imperfekce. Jejich přidáním dostáváme model ChenTC, který dává 
u obou vzorků menší hodnoty únosnosti. 

V rámci porovnání modelů a popsaných experimentů byla ještě vyhodnocena příčná 
deformace pásnice. Příčné deformace byly porovnány v bodě, kde se začíná projevovat 
ztráta stability. Poté byly na skutečných vzorcích provedeny úpravy, které nejsou v modelech 
zohledněny. Jen příčná deformace vyztuženého vzorku U4 byla zachycena modelem 
ChenC_res samozřejmě na počátku klopení skutečného vzorku po vyztužení. Příčná 
deformace byla odečtena z modelů v posledním bodě zatěžovací dráhy předtím, než začne 
deformace strmě narůstat. Tyto hodnoty byly porovnány s hodnotami uvedenými v [33] pro 
poslední čtení před odtížením. Kromě hodnoty vybočení byla také porovnána vzdálenost 
místa vybočení od podpory. 

Srovnání příčných deformací pro modely Chen A, B, C a TC je v tab. 4 pro U4 a v tab. 5 pro 
U5. 

 
Tab. 4: Vyhodnocení příčných deformací modelů pro vzorek U4 

  ChenA ChenB ChenC ChenTC ChenC_res Experim. 

Mu [kNm] 302,4 296,4 296,0 281,4 382,9 310 

u [mm] 25 20 22 17 3 7 

xu [m] 1,65 1,7 1,7 1,65 0,5 1,7 (2,5)20 
 
Tab. 5: Vyhodnocení příčných deformací modelů pro vzorek U5 

  ChenA ChenB ChenC ChenTC Experim. 

Mu [kNm] 400,3 395,2 392,8 357,5 361,8 

u [mm] 6,2 4,0 4,8 4,7 3,0 

xu [m] 0,9 1,2 1,15 1,0 0,7 
 
V teoretických modelech pro nevyztužený vzorek U4 dochází k deformaci 4x větší než u 

vyztuženého vzorku U5. U skutečných vzorků byly příčné deformace podstatně menší, pro 
vzorek U5 je deformace zhruba poloviční. U údajů z experimentu se ale jedná vždy o jeden 
nosník, který vybočil výrazně, zatímco druhý nevybočil téměř vůbec (U4), resp. v podstatně 
menší míře (U5). Přestože příčné deformace jsou tak rozdílné, dochází k vybočení při 
odpovídajících si momentech. Také vzdálenost místa vybočení se poměrně dobře shoduje 
mezi modely a experimentem u obou vzorků. V teoretických modelech se však místo 
maximální výchylky mění, nejprve je shodné se zadanou počáteční imperfekcí (sinusoida) a 
v průběhu zatěžování se posouvá blíže k podpoře až na vzdálenost, která odpovídá 
vzdálenosti v experimentu. U vzorku U5 je tento trend výraznější. Podle [33] naopak 
vybočení při experimentech mělo stále velmi podobný tvar a pouze se zvětšovala hodnota 
výchylky. U vyztuženého vzorku U4 se jak místo maximální výchylky, tak její hodnota 
v modelu ChenC_res velmi dobře shoduje s experimentem. 

Tyto výsledky naznačují, že na velikost příčné výchylky pásnice má rozhodující vliv tvar 
počáteční geometrické imperfekce. Hodnoty výchylky na skutečné konstrukci s náhodnou 

                                                      
20 Amplituda vybočení na jedné straně nosníku nastala ve značně větší vzdálenosti než na druhé. 
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imperfekcí jsou tedy násobně menší než na teoretickém modelu s „kritickým“ tvarem 
imperfekce, přestože hodnota počáteční výchylky modelu byla menší. 

12.5. Závěry pro parametrickou studii 

Na základě provedené validace techniky modelování byly zjištěny a ověřeny některé 
skutečnosti a byla získány poznatky, které se promítly do další tvorby jednotlivých modelů 
parametrické studie. 

Byly vytvořeny modely za pomoci alternativních způsobů modelování spřažené desky 
v tažené oblasti pomocí:  

1) redukce plochy (Chen1),  
2) jejího fyzického vynechání (Chen2)  
3) snížení jejího modulu pružnosti (Chen3).  
Tyto varianty modelování však měly podstatně horší shodu s porovnávaným 

experimentem. Jako nejvýstižnější způsob modelování spřažené desky byl jednoznačně 
doporučen způsob s umělým dělením desky trhlinami. 

Jako zcela zásadní pro chování modelů se ukazuje způsob zadání geometrických 
imperfekcí, a to především pro výslednou deformaci dolní pásnice nosníku. Doporučení 
uvedená v kap. 6.1.1 se ukázaly jako dostatečně konzervativní. Geometrická imperfekce 
bude i nadále zadávána podle 1. vlastního tvaru s amplitudou rovnou Lw/1000. 

Materiálové imperfekce dále snižují únosnost v klopení a celkový přechod z lineárního 
chování do vybočení je hladší. Jejich uvažování je podle výsledků tohoto porovnání 
konzervativní, není však tak zásadní jako uvažování geometrických imperfekcí. Materiálové 
imperfekce budou proto v parametrické studii zadávány stejným způsobem jako doposud. 

Při experimentu byla vzdálenost trhlin rovna vzdálenosti příčné výztuže. Takto byla rozteč 
trhlin volena v nejvýstižnějším modelu ChenC, a podobně bude volena i nadále. 
V parametrické studii bude volena rozteč 250 mm. Předpoklad spřažené desky potrhané 
v celé délce oblasti záporného momentu se jeví jako příliš konzervativní. Při validaci měly 
nejlepší shodu modely ChenC, které měly trhliny do vzdálenosti 2,25 m od vnitřní podpory na 
obě strany. Tato vzdálenost odpovídá 0,45násobku délky tažené oblasti. V modelech 
parametrické studie bude držen podobný poměr. Ačkoli, jak bylo diskutováno v kap. 12.4, 
hodnota tahového napětí v betonu souvisí s poměrem momentů setrvačnosti ocelového 
průřezu a desky, tudíž se ve skutečnosti může tato vzdálenost pro jednotlivé konfigurace 
lišit. 

Při validaci modelů bylo hlavním účelem dosáhnout toho, aby byl model dostatečně 
konzervativní. Stejně tak uvedená doporučení pro parametrickou studii mají za cíl, aby 
modely parametrické studie byly dostatečně konzervativní, nikoli však příliš. 

 

13. Parametrická studie 

13.1. Záměr studie a předpoklady 

Záměr a cíle parametrické studie jsou podrobně uvedeny v kap. 9. Při tvorbě modelů 
parametrické studie byly zúročeny poznatky z předběžné studie a z validace (kap. 11 a 12). 
Materiálové charakteristiky, zadávané imperfekce a provedení modelů se shodují s popisem 
v kap. 10. 

Základní model s názvem U_ram_1 vycházel z předběžné studie, konkrétně z modelu Sh25 
se vzdáleností výztuh stojiny 2,5 m. Místo jednoho nosníku jsou však modelovány dva 
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paralelní. Příčná rámová ztužidla stejného průřezu jako v předběžné studii nejsou na volných 
koncích podepřena, ale pouze propojují nosníky. Nad podporami je příčná vazba se 
ztužidlem doplněna diagonálami z trubek TR 150/10 (prutové prvky), kvůli jejímu zesílení a 
zabránění zborcení stojiny nad vnitřní podporou. Z předběžné studie zůstala i příčná 
vzdálenost nosníků 3,0 m a konzoly desky šířky 1,5 m. Nad vnitřní podporou byla 
modelována výztuž ᴓ20 à 150 mm v celé šířce desky. Pravý nosník je bodově podepřený 
proti příčnému posunu v krajní a vnitřní podpoře. 

Z tohoto modelu potom úpravami vznikaly další modely. Grafické znázornění modelů i 
s měněnými parametry je na obr. 36. 

 

 
Obr. 36: Schéma modelů parametrické studie 

Variace jednotlivých parametrů proběhla v následujícím pořadí: 
1) výška nosníku 
2) vzdálenost nosníků spolu s jejich výškou 
3) rozpětí  
4) šířka pásnic 
5) vzdálenost příčných ztužidel 
K parametrům uvedeným v kap. 9 byla přidána ještě šířka pásnice. Zdůvodnění této 

potřeby je uvedeno dále. 
Přehled modelů nabízí tab. 6. Ke každému modelu jsou uvedeny konkrétní zvolené 

parametry a jejich vzájemné poměry kvůli zobecnění vlivu daných parametrů jako výška 
nosníku k rozpětí, vzdálenost ztužidel k rozpětí nebo šířka pásnice k výšce nosníku, resp. 
vzdálenosti ztužidel. Dále jsou to poměry parametrů majících vliv na průběh momentů 
(poměr polí) a na tuhost podepření (výška desky ke vzdálenosti nosníků). 

Každá skupina modelů má svá specifika, která jsou dále vysvětlena. 
  



 

Tab. 6: Přehled modelů parametrické studie 

 

U_ram_1 2000 500x40 3000 40+60+40 10 300 30 0,667 0,167 10,0 0,25 20,0 120

U_ram_2 2500 500x40 3000 40+60+40 10 300 24 0,667 0,167 10,0 0,20 20,0 120

U_ram_3 3000 500x40 3000 40+60+40 10 300 20 0,667 0,167 10,0 0,17 20,0 120

U_ram_1_3 2000 500x40 4000 40+60+40 10 300 30 0,667 0,167 13,3 0,25 20,0 120

U_ram_1_4 2000 500x40 5000 40+60+40 10 300 30 0,667 0,167 16,7 0,25 20,0 120

U_ram_2_2 2500 500x40 3000 40+60+40 10 600 24 0,667 0,167 10,0 0,20 20,0 120

U_ram_2_3 2500 500x40 4000 40+60+40 10 600 24 0,667 0,167 13,3 0,20 20,0 120

U_ram_2_4 2500 500x40 5000 40+60+40 10 600 24 0,667 0,167 16,7 0,20 20,0 120

U_ram_3_2 3000 500x40 3000 40+60+40 10 600 20 0,667 0,167 10,0 0,17 20,0 120

U_ram_3_3 3000 500x40 4000 40+60+40 10 600 20 0,667 0,167 13,3 0,17 20,0 120

U_ram_3_4 3000 500x40 5000 40+60+40 10 600 20 0,667 0,167 16,7 0,17 20,0 120

U_ram_A2 2500 500x40 3000 47+70+47 10 300 28 0,671 0,143 10,0 0,20 20,0 140

U_ram_B3 3000 500x40 3000 54+90+54 10 300 30 0,600 0,111 10,0 0,17 20,0 180

U_ram_C1 2000 500x40 3000 27+40+27 10 300 20 0,675 0,250 10,0 0,25 20,0 80

U_ram_D2 2500 500x40 3000 60+60+60 10 300 24 1,000 0,167 10,0 0,20 20,0 120

U_ram_E1 2000 500x40 3000 30+60+30 10 300 30 0,500 0,167 10,0 0,25 20,0 120

U_ram_S2 2500 400x40 3000 40+60+40 10 300 24 0,667 0,167 10,0 0,16 25,0 150

U_ram_T2 2500 350x40 3000 40+60+40 10 300 24 0,667 0,167 10,0 0,14 28,6 171

U_ram_U2 2500 300x40 3000 40+60+40 10 300 24 0,667 0,167 10,0 0,12 33,3 200

U_ram_V2 2500 350x60 3000 40+60+40 10 300 24 0,667 0,167 10,0 0,14 28,6 171

U_ram_W2 2500 400x40 3000 40+60+40 20 300 24 0,667 0,333 10,0 0,16 50,0 150

U_ram_Y1 2000 400x40 3000 40+60+40 5 300 30 0,667 0,083 10,0 0,20 12,5 150

U_ram_Y2 2500 400x40 3000 40+60+40 5 300 24 0,667 0,083 10,0 0,16 12,5 150

U_ram_Z2 2500 400x40 3000 40+60+40 15 300 24 0,667 0,250 10,0 0,16 37,5 150
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13.1.1. Variace výšky nosníku 
Základní výška nosníku 2000 mm (model U_ram_1) byla postupně zvětšována, protože při 

jejím zvýšení se předpokládala ztráta stability v pružném stavu nosníku (při předběžné studii 
došlo ke klopení pouze v nepružné oblasti chování nosníku). Protože ale příčné podepření 
má v tomto případě o něco menší tuhost, předpokládalo se, že i u základního modelu by 
mohlo dojít ke klopení v nepružném stavu, což potvrzují výpočty podle Collina i Johnsona. 

Výška nosníku se měnila ve dvou krocích na 2500 mm (model U_Ram_2) a 3000 mm 
(model U_ram_3). Oba tyto modely mají příčnou vzdálenost nosníků 3,0 m a rozpětí stejná 
jako základní model. Tyto tři modely tvořily základ pro další variace. 

13.1.2. Variace příčné vzdálenosti nosníků 
Tři základní modely z předchozí kapitoly byly upraveny tak, že příčná vzdálenost nosníků 

byla zvětšována na 4,0 m (označené na konci „_3“) a 5,0 m (označené na konci „_4“). Tímto 
způsobem byla postupně snižována tuhost podepření deskou, takže i únosnost v klopení se 
zmenšovala. Při této zvětšené vzdálenosti bylo pro výšky nosníků 2500 mm (modely 
U_ram_2_3 a U_ram_3_3) a 3000 mm (modely U_ram_2_4 a U_ram_3_4) potřeba posílit 
příčné ztužidlo. Proto bylo ztužidlo zvětšeno ve všech směrech na I-profil se stojinou 600x20 
mm a pásnicemi 400x20 mm. Modely s těmito zesílenými ztužidly byly pro srovnání 
vytvořeny též pro vzdálenost nosníků 3,0 m (modely U_ram_2_2 a U_ram_3_2).  

U modelů U_ram_3_3 a U_ram_3_4 s výškou stojiny 3000 mm a větší vzdáleností ztužidel 
se v této sestavě stojina ukázala být poměrně náchylná k boulení, proto byla v okolí vnitřní 
podpory (400 mm na obě strany) zesílena na 50 mm. Modely s nízkou stojinou výšky 2000 
mm (U_ram_1_3 a U_ram_1_4) zůstaly bez dalších úprav. 

Při změně příčné vzdálenosti došlo také ke změně šířky desky, protože šířka krajních 
konzol byla zachována. Plošné zatížení na desce bylo však poměrně zmenšeno tak, aby 
výsledné zatížení na jeden nosník zůstalo jednotkové, resp. pro Riksovu analýzu zůstalo 
stejné jako u základních modelů, což umožňuje snadnější srovnání. 

13.1.3. Variace rozpětí 
Rozpětí bylo variováno dvěma způsoby. Nejprve byla rozpětí všech polí pouze zvětšena se 

zachováním poměrů krajního a středního pole (Lk/Ls), který byl u předchozích modelů 
optimální, tedy cca 2:3. Takto vznikly modely U_ram_A2, U_ram_B3, U_ram_C1 pro rozpětí 
středního pole 70, 90, resp. 40 m. Číslo na konci značí výšku ocelového průřezu podle třech 
základních modelů. Snadnější pro porovnání by sice bylo mít nosníky stejně vysoké, ale 
nakonec převážil požadavek na co nejhladší průběh analýzy a pro každé rozpětí byl takový 
model vybrán. 

Model U_ram_C1 byl dodatečně upraven tak, aby lépe odolával smykovému boulení 
stojin nad vnitřní podporou, a to jejich zesílením na 50 mm v oblasti mezi podporou a první 
výztuhou (2,5 m od podpory). 

Ve druhém případě se měnil poměr rozpětí jednotlivých polí, čímž se mění momentový 
obrazec na nosníku, a tudíž délka oblasti záporného momentu. Ta je pro takovéto staticky 
nepříliš vhodné uspořádání v krajním a vnitřním poli výrazně různá. Opět se vycházelo ze 
základního modelu a poměr polí byl zvolen 1:1 (U_ram_D2) a 1:2 (U_ram_E1). 



Stabilita ocelobetonového mostního nosníku  Ing. Filip Řehoř 

 - 62 - 

13.1.4. Variace šířky pásnice 
Ačkoli se podle výpočtů součinitel klopení vytvářených modelů pohyboval mezi 0,75 a 

0,80, nedošlo u většiny z těchto modelů při Riksově analýze ke klopení v oblasti pružného 
chování. Proto bylo rozhodnuto, že budou vytvořeny modely, které nejsou již příliš 
realistické, ale budou mít větší tendenci ke klopení. Tohoto se nejsnáze docílí zmenšením 
šířky pásnic. Šířka pásnic byla postupně zmenšována z původních 500 mm na 400 mm 
(U_ram_S2), 350 mm (U_ram_T2) a 300 mm (U_ram_U2). Jak vyplývá z označení modelů, 
výška stojiny byla ve všech případech 2500 mm. K již uvedeným modelům se pak připojil 
ještě U_ram_V2, který má pásnice rozměrů 350x60 mm, čímž má jeho průřez téměř stejný 
moment setrvačnosti k ose y, jako průřez základního modelu U_ram_2, což umožňuje 
snadné porovnání. 

13.1.5. Variace vzdálenosti ztužidel 
Posledním parametrem studie je vzájemná vzdálenost ztužidel, a tedy předpokládaných 

inflexních bodů křivky vlastního tvaru. Tyto modely nevycházely již ze základních modelů 
z odst. 13.1.1, ale z modelu U_ram_S2, se šířkou pásnice 400 mm. Oproti základnímu 
uspořádání se ztužidla u modelu U_ram_Y2 a _Y1 přiblížila na vzdálenost 5 m, u modelu 
U_ram_Z2 a U_ram_W2 naopak vzdálila na 15 m, resp. 20 m. 

13.2. Analýza modelů 

13.2.1. Postup analýzy 
Numerická analýza konečně-prvkových modelů proběhla ve třech krocích stejně jako 

v případě předběžné studie: 
1) Zjištění geometrických imperfekcí je podrobně popsáno v další kapitole. 
2) Lineárně pružná stabilitní analýza (získání vlastních čísel a tvarů) s plošným zatížením, 

které odpovídá v přepočtu liniovému zatížení 1 kN/m na jeden nosník. 
3) Pro nelineární (Riksovu) analýzu byly použity geometrické imperfekce z bodu 1) a 

materiálové imperfekce dle kap. 6.1.2 zadané pomocí změny teploty (viz tab. 1 na str. 
43). Po tomto prvním kroku je aplikováno jednotkové zatížení a následuje přírůstkové 
zatěžování konstrukce. Velikost zatížení pro Riksovu analýzu byla převážně volena tak, 
aby maximální dosažené zatížení při analýze odpovídalo 1,0 až 1,4násobku tohoto 
základního zatížení21. 

13.2.2. Geometrické imperfekce 
Geometrické imperfekce byly stejně jako v předběžné studii zadány odpovídající prvnímu 

vlastnímu tvaru vybočení zkoumaného modelu, avšak se zesílenými stojinami na tl. 50 mm a 
potlačenými výztuhami stojin ze 100 mm na 10 mm šířky. 

První dva vlastní tvary byly u všech modelů stejné. Pracovně byly nazvány jako „vstřícné“ 
vybočení a „obrácené“ vybočení. Příklady těchto tvarů jsou na obr. 37. Tyto dva první vlastní 
tvary měly u většiny modelů velmi blízké vlastní číslo, povětšinou měl nižší vlastní číslo 
„vstřícný“ tvar, ale u modelů s užšími pásnicemi to byl „obrácený“. Jak je ale patrné z obr. 37, 
zatímco u vlastního tvaru „obráceného“ tvoří místa ztužidel skutečně inflexní body křivky 
vybočení dolní pásnice, u vlastního tvaru „vstřícného“ tomu tak není, protože oba nosníky 
vybočí i s prvním ztužidlem. To je dáno tím, že při teoretickém výpočtu oba nosníky vybočí 

                                                      
21 Což je v souladu s doporučením [35]. 
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najednou. Oba nosníky jsou stejného ideálního tvaru (rozdíl je pouze v tom, že pravý nosník 
je příčně tuze podepřen v místech podpor a druhý je příčně podepřen pouze pomocí 
ztužidel). Extrémní případ tohoto jevu se vyskytl u modelu U_ram_Y2 a Y1 (se vzdáleností 
ztužidel 5,0 m), kdy je příčné ztužidlo téměř v místě amplitudy vybočení. U tohoto modelu 
byl vzat tvar imperfekce odpovídající druhému „obrácenému“ vlastnímu tvaru. 

V reálném případě nosníků s náhodnou geometrickou imperfekcí je vybočení obou 
nosníků zároveň velmi nepravděpodobné, protože vlastní čísla obou nosníků budou odlišná, 
takže jeden druhému bude svou příčnou tuhostí ve vybočení bránit. 

Až na výše uvedenou výjimku byl vždy brán jako geometrická imperfekce 1. vlastní tvar, ať 
už byl „vstřícný, či opačný“. Podle názoru autora není příliš podstatné, který z prvních dvou 
vlastních tvarů se použije, a to vzhledem k blízkosti vlastních čísel, neboť vlastní tvary 
realistických modelů jsou taktéž „vstřícné“ i „obrácené“ a jejich vlastní čísla jsou si často 
blízká (viz též další kap.), a také vzhledem k tomu, že tvar vybočení při Riksově analýze se od 
původní imperfekce významně odlišuje. 

 

 

 

 
Obr. 37: Tvary vybočení pro geometrické imperfekce („vstřícný“ nahoře, „obrácený“ 

uprostřed, vstřícný tvar modelu U_ram_Y2 dole) 

13.3. Výstupy lineárně pružné analýzy 

V druhém kroku analýzy modelů byla provedena analýza vlastních čísel a tvarů 
(Eigenvalue analysis) stejným způsobem jako při zjišťování geometrických imperfekcí, ale 
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v tomto případě na realistických modelech (bez úprav). Z tohoto důvodu nebyly vlastní tvary 
hladké, ale docházelo (stejně jako v předběžné studii) k nabalování vln lokálního boulení na 
vlastní tvary. Vlastní tvary příslušné klopení bylo třeba najít (nejednalo se o první vlastní 
tvar). Byly vybrány takové vlastní tvary, které nejvíce odpovídaly tvaru vybočení pro klopení. 

Kromě vlastního tvaru je ovlivněna interakcí s lokálním boulením také hodnota vlastního 
čísla. Autorem odhadovaná chyba v určení vlastního čísla touto analýzou je +5 %22. Příklady 
vlastních tvarů jsou na obr. 38. Byly vybrány příklady, kdy je (nahoře) tvar vybočení ovlivněn 
lokálním boulením značně a kdy je naopak (dole) poměrně hladký. 

 

 

 
Obr. 38: Příklady vlastních tvarů vybočení (nahoře: „vstřícné“ vybočení modelu 

U_ram_3_3, dole: „obrácené“ vybočení modelu U_ram_S2) 

U většiny modelů byly určeny první dva vlastní tvary odpovídající klopení, z nichž (stejně 
jako u modelu pro geometrické imperfekce) jeden byl „vstřícný“ a jeden „obrácený“. U 
některých modelů nebyl „obrácený“ tvar nalezen. Stejně jako u geometrické imperfekce 
platí, že v případě „obráceného“ tvaru jsou místa ztužidel inflexními body křivek vybočení 
dolního pásu. Naopak „vstřícný“ tvar vybočení způsobí u modelů se vzdáleností ztužidel 10,0 
m posun prvního ztužidla od podpory, při vzdálenosti 5,0 m prvních dvou ztužidel a u modelů 
se vzdáleností 15 a 20 m se ztužidlo neposune. Protože shodné vybočení obou nosníků, které 
by umožnilo posun ztužidla, není v reálném případě pravděpodobné (viz vysvětlení v 
předchozí kap.), lze hodnotu vlastního čísla odpovídající takovému tvaru pokládat za 
konzervativní. 

Kritický moment byl odvozen zpravidla z prvního vlastního čísla tvaru odpovídajícího 
klopení, a to vynásobením teoretického momentu od jednotkového zatížení na prutovém 
modelu v programu SCIA Engineer tímto vlastním číslem. 

                                                      
22 Jedná se o odhad chyb plynoucí ze samotné MKP analýzy a interakce boulení a klopení. Nezahrnuje 

přesnost modelování. 
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Tab. 7 shrnuje výsledky této stabilitní analýzy. Pro přehlednost jsou uváděny obě vlastní 
čísla, odvozený kritický moment a vzdálenost místa amplitudy od podpory23. V posledním 
sloupci „pozn.“ jsou zjednodušeně popsány vlastní tvary, z hlediska toho, který z nich je 
„vstřícný“ a který „obrácený“ (nejčastější výraz „1v2o“ znamená, že 1. vlastní tvar je 
„vstřícný“ a 2. „obrácený“). 

 
Tab. 7: Přehled výsledků lineárně pružné stabilitní analýzy 

 
 
Rozbor výsledných kritických momentů s ohledem na definované parametry studie je 

uveden níže. Obecně lze k výsledkům uvést, že „obrácený“ vlastní tvar měl nižší vlastní číslo 
pouze ve třech případech u modelů U_ram_U2 s úzkými pásnicemi (bf = 300 mm) a u modelů 
U_ram_Z2 a U_ram_W2 s velkou vzdáleností ztužidel. V těchto případech byla ale vlastní 
čísla obou prvních tvarů téměř stejná. 

Co se týče vzdálenosti amplitudy vybočení, je pravděpodobně velmi ovlivněna konkrétní 
podobou vlastního tvaru, a tedy mírou interakce s lokálním boulením a nelze u ní prakticky 

                                                      
23 Měřeno k místu maximální výchylky ze všech čtyř možných (levý/pravý nosník, krajní/střední pole). 

Zpravidla byla maximální výchylka ve středním poli. Vzdálenosti výchylek ve středním a krajním poli se však liší 
velmi málo (do 10 %). 

číslo 1. 

vl. tvaru

číslo 2. 

vl. tvaru

Mcr 

[MNm] λLT [-] xA [m] pozn.

U_r1 224 239 50,85 0,615 6,0 1v, 2o

U_r2 205 235 47,15 0,715 6,4 1v, 2o

U_r3 198 233 45,74 0,796 7,0 1v, 2o

U_r2_2 218 238 50,14 0,622 5,8 1v, 2o

U_r3_2 240 247 - - - 1v, 2o

U_r1_3 224 238 50,85 0,617 5,0 1v, 2o

U_r2_3 214 232 49,22 0,702 5,4 1v, 2o

U_r3_3 223 238 51,51 0,752 5,8 1v, 2o

U_r1_4 224 238 50,85 0,619 4,4 1v, 2o

U_r2_4 220 238 50,60 0,694 5,6 1v, 2o

U_r3_4 222 237 51,28 0,756 5,8 1v, 2o

U_rA2 144 170 45,79 0,725 5,4 1v, 2o

U_rB3 78 - 39,70 0,855 7,2 1v

U_rC1 587 597 59,87 0,567 4,7 1v, 2o

U_rD2 158 178 49,93 0,695 4,6 1v, 2o

U_rE1 232 260 51,27 0,613 4,6 1v, 2o

U_rS2 132 140 31,78 0,806 4,8 1v, 2o

U_rT2 115 117 25,99 0,853 4,8 1v, 2o

U_rU2 69 70 15,53 1,052 3,8 1o, 2v

U_rV2 146 152 33,58 0,855 4,8 1v, 2o

U_rY1 185 - 41,81 0,627 4,2 1v

U_rY2 168 - 38,14 0,735 4,0 1v

U_rZ2 134 134 30,42 0,823 4,8 1o, 2v

U_rW2 133 133 30,19 0,827 5,2 1o, 2v
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vysledovat žádnou závislost. Obecně menší vzdálenost amplitudy je u nižších nosníků 
s menším rozpětím, užší pásnicí a menší vzdáleností ztužidel. 

 
A) 

 

B) 

 
C) 

 

D) 

 
E) 

 

F) 

 
Obr. 39: Porovnání kritických momentů modelů vůči parametrům studie (A) podle výšky 

nosníků, B) podle vzdálenosti nosníků, C) podle rozpětí, D) podle poměru rozpětí krajního a 
středního pole, E) podle šířky pásnice, F) podle vzdálenosti ztužidel) 

Grafy na obr. 39 srovnávají kritické momenty vzhledem k parametrům této studie, tedy 
výšce nosníku, vzdálenosti nosníků, velikosti rozpětí hlavního pole (při stejném poměru 
rozpětí středního a krajního pole), různých poměrů rozpětí polí, šířky pásnic průřezu a 
vzdálenosti příčných ztužidel. Způsob řazení grafů je podle pořadí modelů v tab. 6. Na 
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grafech A) a B) jsou modely pro variaci výšky a vzdálenosti nosníků. Graf C) zobrazuje 
výsledky pro variaci rozpětí, graf D) pro jejich poměry. Na grafu E) jsou modely, u kterých se 
mění šířka pásnice (resp. i tloušťka) a na grafu F) se mění vzdálenost ztužidel.  

Z grafů A) a B) je patrné, že výška nosníků ani jejich vzdálenost nemají v těchto případech 
velký vliv na velikost kritického momentu. Všechny hodnoty jsou při započtení zmíněné 5% 
odchylky víceméně stejné. U výšky nosníku je to dáno dvěma jevy, které jdou proti sobě, což 
je zvyšující se výška stěny, se kterou klesá tuhost podepření dolní pásnice, tudíž i kritická síla 
potřebná pro její vybočení a naproti tomu zvětšující se výška průřezu, se kterou roste 
rameno této kritické síly, tudíž i moment.  

 
I) 

 

II) 

 
III) 

 
Obr. 40: Porovnání kritických momentů modelů parametrické studie ( I) podle poměru 

rozpětí středního pole ku výšce nosníku, II) podle poměru šířky pásnice ku výšce nosníku, III) 
podle poměru vzdálenosti ztužidel ku rozpětí středního pole) 

Tuhost betonové desky nemá velký vliv ani při výpočtech podle Collina a Johnsona a 
v grafu je vidět, že rozdíly mezi Mcr jednotlivých modelů jsou pouze v jednotkách MN. Větší 
rozdíly u nosníků výšky 2,5, resp. 3,5 m mezi 1. a 2. hodnotou (Mcr pro vzdálenost 3,0 a 4,0 
m) jsou dány spíše nárůstem tuhosti příčných ztužidel (zvětšení z prvního na druhý typ) než 
vyšší tuhostí desky. 
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Závislost kritického momentu na rozpětí je jasně patrná z grafu C), ačkoli je graf 

konstruován pro různé výšky nosníků, zatímco poměr rozpětí polí podle grafu D) nemá na 
kritický moment vliv. Šířka pásnice zásadně ovlivňuje její tuhost a má v metodě U rámu 
největší vliv na kritický moment, což potvrzuje graf E). Naopak se zvětšující se vzdáleností 
ztužidel, jak roste „délka náhradního tlačeného nosníku“, klesá moment podle hyperboly, 
což dokládá graf F). 

Protože počet modelů pro jednotlivé parametry je relativně malý, byly některé parametry 
normovány tak, aby mohly být použity všechny modely najednou a sledovat obecné trendy. 
Na obr. 40 jsou kritické momenty zobrazeny v závislosti na poměru rozpětí středního pole ku 
výšce nosníku (I), na poměru šířky pásnice ku výšce nosníku – tedy „podsaditosti“ nosníku (II) 
a na poměru vzdálenosti ztužidel ku rozpětí středního pole. 

 

  

 
Obr. 41: Porovnání kritických momentů modelů parametrické studie (nahoře: podle 

poměru rozpětí středního pole ku šířce pásnice, dole: podle poměru vzdálenosti ztužidel ku 
šířce pásnice) 

Tedy i v případě, že jsou brány v potaz všechny modely, je vidět, že rozpětí ovlivňuje 
kritický moment poměrně málo, zatímco „podsaditost“ nosníku značně. Tato zjištění 
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potvrzují obecné předpoklady. Zajímavější výstup podává graf III), kde u průřezů s šířkou 
pásnice 500 mm je tendence rostoucí, u průřezů s menší šířkou naopak klesající. To je dáno 
skutečností, že rostoucí poměr xZ/Ls je v prvním případě způsoben zmenšováním rozpětí, 
zatímco v druhém případě zvětšováním rozestupu ztužidel. 

Je tedy potvrzené, že kritický moment klesá se zvětšujícím se rozpětím a se zvětšující se 
vzdáleností ztužidel. Tuto závislost rozvádí ještě další dva grafy. Na obr. 41 jsou zobrazeny 
dva grafy, které znázorňují závislost kritického momentu na poměru šířky pásnice k rozpětí, 
resp. vzdálenosti ztužidel. Tyto grafy zobrazují jak momenty odpovídající prvnímu vlastnímu 
tvaru, tak momenty odpovídající druhému vlastnímu tvaru. „Vstřícný“ tvar vybočení se totiž 
zdá být více závislý na rozpětí, jelikož nerespektuje místa ztužidel jako pevné body, zatímco 
„obrácený“ vlastní tvar má v místech ztužidel inflexní body a měl by být tedy více závislý na 
vzdálenosti ztužidel. Na grafech má ale vždy druhý vlastní tvar strmější závislost než první. Za 
strmý pokles křivky druhého vlastního tvaru ale nemůže zvětšující se rozpětí, nýbrž 
zmenšující se šířka pásnice. Pro šířku pásnice 500 mm klesá trend označený jako Mcr2-500 
mírněji než Mcr1-500. 

Výsledky z lineárně pružné stabilitní analýzy budou ještě dále diskutovány v kap. 14 a 
porovnávány s výsledky výpočtů podle běžně užívaných metod. 

13.4. Výstupy GMNIA 

Všechny modely parametrické studie byly podrobeny po výše rozebraných dvou krocích 
třetímu kroku analýzy, kterým je geometricky a materiálově nelineární analýza 
s imperfekcemi. Tato metoda je přírůstková, zatížení se postupně zvětšuje a v každém kroku 
se přepočítávají i materiálové charakteristiky. Metoda je podrobněji popsána v kap. 8.3 a 
10.5. Základní výstupem pro účely této analýzy je křivka zobrazující přírůstkové zatěžování, 
které je dáno součinitelem LPF, zobrazujícím poměr zatížení v daném kroku k zadanému 
zatížení. Dále byly v průběhu výpočtu sledovány deformace a napětí v různých bodech 
konstrukce. 

 

  

Obr. 42: Příklad vývoje zatížení v bodě klopení (vlevo svislý průhyb, vpravo příčný) 

Hlavním cílem analýzy bylo určit moment únosnosti v klopení, který odpovídá úrovni 
zatížení, kdy začne výrazně narůstat příčná deformace dolní pásnice nosníku, což se zároveň 
pojí s nárůstem svislého průhybu uprostřed rozpětí. Pro každý model byla vytvořena křivka 
závislosti momentu na průhybu uprostřed rozpětí. Dále byl v závislosti na nárůstu momentu 
sledován vodorovný posun ve vzdálenosti 2,5 m od podpory, 5,0 m od podpory a 10,0 m od 
podpory a pro kontrolu také vodorovný posun v podpoře. Z těchto dvou grafů byl u každého 
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modelu určen moment únosnosti v klopení, odpovídající míře zatížení, kdy začíná narůstat 
příčná deformace. Nárůst svislé deformace obvykle následoval později, jak je ilustrováno na 
obr. 42, kde svislý průhyb začíná až po dosažení pružné únosnosti, ale příčná deformace 
začíná narůstat již při nižším momentu. 

Výstupy analýzy jsou přehledně zpracovány v další kapitole a přehledně uvedeny v tab. 8. 

13.4.1. Analýza skupin modelů 

13.4.1.1. Variace výšky a vzdálenosti nosníků 

První dvě skupiny modelů jsou prezentovány dohromady, protože pro dané parametry 
byla vytvořena plná kombinace modelů.  

 

 
Obr. 43: Průběh zatěžování modelů U_ram_1 až U_ram_3_2 

Na obr. 43 je průběh zatěžování prvních pěti modelů z tab. 6, včetně zobrazení úrovní 
pružné únosnosti pro jednotlivé průřezy. Přestože podle výpočtů by mělo klopení ovlivnit 
všechny modely v nepružné oblasti, z výsledků Riksovy analýzy vyplývá, že v nepružné oblasti 
klopí pouze model U_ram_3. Zatímco u modelů s výškou nosníku 2500 mm, nemá použití 
větších ztužidel (model U_ram_2_2) žádný efekt, a křivky jsou téměř totožné, u modelů 
s výškou nosníku 3000 mm znamená použití větších ztužidel odvrácení klopení v pružné 
oblasti. 

Na obr. 44 je naznačen vliv vzájemné vzdálenosti nosníků na průběh zatěžování. 
Zatěžovací křivky jsou zobrazeny pro všechny modely pouze v oblasti, kde dochází ke 
klopení. Je zjevné, že vliv vzdálenosti nosníků (tuhosti desky) je zanedbatelný. Průběh 
zatěžovacích křivek je v oblasti ztráty stability mírně odlišný, ale nakonec dospějí na stejnou 
úroveň únosnosti. Výjimku tvoří již zmíněny model U_ram_3, u kterého jako jediného došlo 
ke klopení v pružné oblasti. 

V rámci této analýzy byly též zkoumány tvary vybočení jednotlivých nosníků. Pro 
vyhodnocení byla vzata oblast s největší příčnou deformací, což bylo obvykle střední pole 
pravého nosníku. Vybočení bylo zkoumáno při úrovni zatížení odpovídající cca 115 % 
momentu Mb. Výstupy pro tuto skupinu modelů jsou na obr. 45.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0

M
 [

M
N

m
]

∆ [mm]

U_r1

U_r2

U_r2_2

U_r3

U_r3_2

MRk1

MRk2

MRk3



Stabilita ocelobetonového mostního nosníku  Ing. Filip Řehoř 

 - 71 - 

 

 

 
Obr. 44: Vliv vzdálenosti nosníků na průběh zatěžování (dle výšky nosníku horní graf 2000 

mm, prostřední 2500 m, dolní 3000 mm, poslední znak je pro vzdálenost nosníků – žádný pro 
3,0 m, „_2“ pro 4,0 m a „_3“ pro 5,0 m) 

 

 
Obr. 45: Tvary vybočení modelů U_ram_1 až U_Ram_3_4 (x značí vzdálenost od podpory) 

Přestože postup modelování byl ve všech případech stejný, tvary vybočení se individuálně 
značně liší. A to především svým tvarem24, kdy v některých případech má amplituda 

                                                      
24 Křivky na Obr. 45 se liší samozřejmě také velikostí deformace, ta je však závislá na tom, jak rychle 

k vybočení docházelo v závislosti na vzrůstajícím zatížení. V některých případech bylo 115 % Mb 2 až 3 
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vybočení vrchol v blízkosti první výztuhy ve vzdálenosti 2,5 m od podpory a někdy až 
v blízkosti druhé ve vzdálenosti 5,0 m. V některých případech došlo k posunutí příčného 
ztužidla a v některých ne. Obecně však z vývoje deformace lze vyčíst, že maximální výchylka 
na počátku zatěžování byla u většiny modelů ve vzdálenosti cca 5,0 m od podpory (podle 
zadané imperfekce) a v průběhu zatěžování se posouvala směrem k podpoře. Z hlediska 
posunu příčného ztužidla lze soudit, že vyšší nosníky mají větší tendenci vybočit, bez ohledu 
na ztužidlo, což je v souladu s obecnými předpoklady, ale jsou zde výjimky, jako model 
U_ram_3_2. 

 

 
Obr. 46: Průběh zatěžování modelů U_ram_A2 až U_ram_E1 

 
Obr. 47: Tvary vybočení modelů U_ram_A2 až U_Ram_E1 (x značí vzdálenost od podpory) 

13.4.1.2. Variace rozpětí 

Ve druhé skupině byly analyzovány modely, u kterých se měnilo rozpětí. Průběhy 
zatěžování jsou na obr. 46. Pro přehlednost jsou do modelu přidány také průběhy základních 
modelů U_ram_1 až U_ram_3. Vodorovné čáry značí hladiny momentů pružné únosnosti pro 
jednotlivé výšky nosníků. Výrazně menší průhyby u modelů U_ram_C1 a U_Ram_D2 jsou 
způsobeny menším rozpětím, resp. větším rozpětím krajního pole. Ke klopení v pružné 

                                                                                                                                                                      
zatěžovací kroky po vybočení, v jiných může tato hodnota odpovídat vrcholu zatěžovací křivky (srovnej s Obr. 
43). 
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oblasti došlo pouze u modelu U_ram_B3, přestože podle výpočtů by měly být ovlivněny 

klopením všechny modely včetně modelu U_ram_C1 (χLT = 0,925). 
Průběhy vybočení jsou na obr. 47 pro zatížení odpovídající povětšinou 115 % Mb. U 

modelu U_ram_B3 je vybočení vykresleno pro úroveň 105 % a u modelu U_ram_C1 pro 
úroveň 110 % Mb. 

13.4.1.3. Variace šířky pásnice 

Vzhledem k tomu, že u dosud prezentovaných modelů došlo ke klopení v nepružné oblasti 
pouze ve dvou případech, bylo přistoupeno k parametrickému zmenšení šířky pásnice tak, 
aby byla pružná únosnost nosníku ovlivněna klopením. Zatěžovací křivky těchto modelů jsou 
na obr. 48. Je patrné, že již zmenšení šířky pásnice na 400 mm posouvá klopení do pružné 
oblasti (vodorovné čáry značí úrovně momentů pružné únosnosti) a se zmenšující se šířkou 
vliv klopení roste. Rozdíl je dobře vidět u modelů U_ram_2 a U_ram_V2, které mají téměř 
stejný moment setrvačnosti, a tudíž stejnou tuhost i únosnost, ale kvůli rozdílné šířce pásnic 
mají různou odolnost vůči klopení. 

Tvary vybočení pro zatížení na úrovní 115 % Mb jsou na obr. 49. 
 

 
Obr. 48: Průběh zatěžování modelů U_ram_S2 až U_ram_V2 

 
Obr. 49: Tvary vybočení modelů U_ram_S2 až U_Ram_V2 (x značí vzdálenost od podpory) 
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13.4.1.4. Variace vzdálenosti ztužidel 

V poslední skupině modelů se mění vzdálenost ztužidel. Tyto modely mají šířku pásnice 
400 mm. Jak potvrzuje obr. 50, ke klopení v pružné oblasti dochází pro vzdálenost ztužidel 
větší než 10 m. U modelu U_ram_Y2 dochází ke klopení zhruba v bodě dosažení pružné 
únosnosti a model U_ram_Y1 klopí jednoznačně až po částečné plastifikaci. 

Zajímavé je chování modelů U_ram_Z2 a U_ram_W2, kde zatěžování postupuje po téměř 
shodné křivce. Ztužidla jsou v těchto případech od podpory vzdálena natolik, že klopení již 
neovlivňují, proto není významné, jestli jsou vzdálena 15 m nebo 20 m. 

obr. 51 opět ukazuje průběh tvaru vybočení pro zatížení na úrovni 115 % Mb. Podle 
očekávání modely se ztužidlem ve vzdálenosti 5,0 m vybočily podstatně méně než ostatní. U 
modelu U_ram_Y2, dokonce ani nedošlo k posunu prvního ztužidla, u modelu Y1 k malému 
posunu došlo, přestože u obou byla zadána stejná „obrácená“ imperfekce. 

 

 
Obr. 50: Průběh zatěžování modelů U_ram_W2 až U_ram_Z2 

 
Obr. 51: Tvary vybočení modelů U_ram_W2 až U_Ram_Z2 (x značí vzdálenost od podpory) 

13.4.2. Shrnutí Riksovy analýzy 
Výstupy z nelineární analýzy jsou shrnuty v tab. 8 a dále v této kapitole. Jejich porovnání 

s výstupy výpočtů podle běžných postupů je pak předmětem kap. 14.  
Hlavním výstupem z této analýzy je odhad momentu únosnosti v klopení Mb, který je 

určen jako moment od návrhového zatížení pro Riksovu analýzu zjištěný v programu SCIA 
Engineer vynásobený součinitelem zatížení LPF příslušný pro daný krok, po kterém začne 
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výrazně narůstat příčná deformace, ke kterému je ještě připočten moment od jednotkového 

zatížení, které předchází Riksově analýze (má zanedbatelný vliv). Součinitel klopení χLT je 
poměr tohoto momentu Mb a momentu pružné únosnosti MRk. Ten je stanoven standardním 
postupem pro průřez 4. třídy. Je započítána i výztuž desky. 

 
Tab. 8: Přehled výstupů Riksovy analýzy 

 
 
Přesnost určení momentu Mb je dána velikostí přírůstku zatížení při výpočtu. Pro 

jednotlivé modely je možné tento přírůstek odečíst z grafů v předchozí kapitole. V průměru 
se v oblasti, kdy dochází ke ztrátě stability, velikost přírůstku pohybuje kolem 3 MNm. Ve 
skutečnosti bude nepřesnost o něco menší, přesto jí autor odhaduje až na cca 10 %. Bohužel 
větší nepřesnost se projeví u modelů, kde dochází ke klopení v pružné oblasti. V oblasti 
lineárního chování materiálů jsou totiž kroky výpočtu větší než v nepružné oblasti. Ke 
zmenšení kroku dochází v těchto případech až po ztrátě stability. 

Pro účely vyhodnocení studie byl pro větší názornost ponechán25 i χLT > 1. V případech, 

kdy je χLT > 0,97, nedošlo ke klopení v pružné oblasti, ale klopení následovalo až po částečné 

                                                      
25 Z hlediska teorie nemůže být χLT > 1, ale v případě této numerické studie došlo v některých případech ke 

klopení až při úrovni zatížení odpovídající momentu většímu, než je teoretická pružná únosnost. 

MRk 

[MNm]

Mb 

[MNm] χLT [-]

ub,2,5 

[mm]

ub,5,0 

[mm]

U_r1 19,24 19,13 0,994 6,4 7,6

U_r2 24,10 25,26 1,048 9,9 13,3

U_r3 29,00 27,17 0,937 12,6 18,1

U_r2_2 24,10 27,84 1,155 14,3 18,3

U_r3_2 29,00 34,10 1,176 24,8 21,4

U_r1_3 19,38 19,40 1,001 6,1 6,3

U_r2_3 22,25 22,34 1,004 7,3 8,1

U_r3_3 29,16 28,48 0,977 10,3 14,1

U_r1_4 19,51 19,42 0,996 6,8 7,3

U_r2_4 24,38 24,36 0,999 13,2 16,7

U_r3_4 29,31 31,91 1,089 16,0 21,0

U_rA2 24,10 23,92 0,992 13,6 17,4

U_rB3 29,00 27,06 0,933 27,1 42,8

U_rC1 19,24 27,66 1,437 6,7 7,5

U_rD2 24,10 25,17 1,044 16,6 20,3

U_rE1 19,24 20,57 1,069 8,3 9,9

U_rS2 20,63 19,36 0,938 23,5 26,6

U_rT2 18,90 15,79 0,835 2,7 3,9

U_rU2 17,17 13,97 0,814 3,3 1,1

U_rV2 24,54 19,62 0,799 16,0 18,4

U_rY1 16,44 16,79 1,021 4,7 4,2

U_rY2 20,63 19,42 0,941 6,1 0,6

U_rZ2 20,63 19,06 0,924 27,5 32,3

U_rW2 20,63 19,02 0,922 28,7 34,8
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plastifikaci pásnice. Obvykle se pro tyto případy pohybuje χLT kolem hodnoty 1,0. Ve třech 

případech je χLT  > 1,1 (u modelu U_ram_C1 dokonce 1,44).  
Pro dokreslení jsou v tabulce ještě uvedeny hodnoty příčných posunů ve vzdálenostech 

2,5 m a 5,0 m od podpory při působení zatížení odpovídající úrovni Mb. Tyto deformace jsou 
větší pro vyšší nosníky, větší vzdálenosti ztužidel a větší nadpodporové momenty. 

 
A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

E) 

 

F) 

 

Obr. 52: Porovnání momentů Mb vůči sledovaným parametrům studie (A) podle výšky 
nosníků, B) podle vzdálenosti nosníků, C) podle rozpětí, D) podle poměru rozpětí krajního a 

středního pole, E) podle šířky pásnice, F) podle vzdálenosti ztužidel) 

Dále byly v rámci vyhodnocení studie vytvořeny přehledné grafy (stejně jako pro lineární 
analýzu26), kde jsou určené Mb vyneseny vůči sledovaným parametrům. Na obr. 52 jsou 

                                                      
26 Srovnej s Obr. 39. 
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momenty vyneseny po skupinách vůči parametrům sledovaným v těchto skupinách. Na 
rozdíl od kritického momentu, únosnost průřezu v klopení podle grafu A) jednoznačně 
s výškou nosníku roste. Vliv vzdálenosti nosníků je i pro únosnost v klopení zanedbatelný (viz 
graf B) a kap. 13.4.1.1). Vliv rozpětí a poměru polí je podle grafů C) a D) taktéž zanedbatelný. 
Oproti tomu šířka dolní pásnice ovlivňuje únosnost v klopení značně (graf E), zatímco 
vzdálenost ztužidel má podle grafu F) vliv pouze velmi malý.  

 
a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

e) 

 
Obr. 53: Porovnání součinitelů klopení modelů parametrické studie (a) podle poměru 

rozpětí středního pole ku výšce nosníku, b) podle poměru šířky pásnice ku výšce nosníku, c) 
podle poměru rozpětí středního pole ku šířce dolní pásnice, d) podle poměru vzdálenosti 
ztužidel ku šířce dolní pásnice a e) poměru vzdálenosti ztužidel ku ropětí středního pole) 

Dále byla (stejně jako u lineární analýzy) porovnána data ze všech modelů dohromady a 
sledovány určité trendy. Aby se vyloučil vliv výšky a průřezového modulu nosníku, byly 
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porovnávány hodnoty součinitele klopení χLT. Tyto grafy jsou uvedeny na obr. 53. U grafu a) 
je patrný vliv toho, že modely pro variaci rozpětí nebyly ovlivněny klopením v pružné oblasti, 
a tudíž se i křivka trendu pohybuje kolem 1,0. Grafy b), c) a d) dokládají závislost únosnosti 
v klopení na šířce dolní pásnice. Klopení je ovlivněno „podsaditostí“ průřezu a poměrem šířky 
pásnic k rozpětí i vzdáleností ztužidel. Na rozdíl od kritického momentu (srovnej obr. 41), je 
v tomto případě únosnost více ovlivněna rozpětím než vzdáleností ztužidel. Tento graf je ale 
výrazně ovlivněn extrémní hodnotou pro model U_ram_C1. Při porovnání závislosti 
součinitele klopení na poměru xZ/Ls se vyskytl stejný jev jako při lineární analýze (obr. 40 III)), 
kde u průřezů s šířkou pásnice 500 mm je tendence rostoucí (zmenšování rozpětí), u průřezů 
s menší šířkou naopak klesající (zvětšování rozestupu ztužidel). Celkový vliv tohoto 
parametru je tedy spíše neurčitý. 

13.5. Shrnutí parametrické studie 

Parametrická studie byla provedena na 21 modelech U-rámů, tedy dvojic nosníků 
spojených s betonovou deskou a zatížených plošným rovnoměrným zatížením. Parametry 
studie byly: výška nosníku, vzdálenost nosníků, rozpětí polí a jejich poměr, šířka pásnice a 
vzdálenost příčných ztužidel.  

Na modelech byla provedena lineárně pružná stabilitní analýza (analýza vlastních čísel) a 
nelineární analýza GMNIA neboli Riksova. Hlavními výstupy lineárně pružné analýzy byla 
vlastní čísla odpovídající vlastním tvarům pro klopení. Z nich byly určeny odpovídající kritické 
momenty. Hlavními výstupy Riksovy analýzy byly momenty únosnosti v klopení Mb. Dále byly 
sledovány deformace konstrukce a napětí. Sledování napětí sloužilo pro kontrolu, nebylo 
tedy vyhodnoceno. 

Všechny modely byly zvoleny tak, aby se u nich vyskytla ztráta stability v klopení ještě 

před dosažením momentu pružné únosnosti nad podporou (χLT < 0,9). Avšak u 15 modelů 
bylo dosaženo dříve momentu únosnosti a jen u 9 modelů došlo ke klopení před jejím 
dosažením. 

Podrobnější porovnání výsledků parametrické studie s výpočty je provedeno v kap. 14. 
 

14. Porovnání výstupů studie 
Poslední kapitola disertační práce obsahuje porovnání výstupů parametrické studie 

s metodami, které jsou obecně používány při návrhu spřažených nosníků na klopení. Je to 
zaprvé obecnější metoda podle Johnsona (viz kap. 3.2) a zadruhé metoda podle Collina (viz 
kap. 3.3).  

Těmito metodami byly určeny kritické momenty Mcr a štíhlosti LTλ a dále pomocí křivek 

klopení podle vzorce (6.2) byl stanoven součinitel klopení χLT a moment únosnosti v klopení 
Mb,Rk. Výstupy byly porovnány vzhledem k parametrům studie, a také vzhledem 
k parametrům, které definoval ve svých studiích Bradford (viz kap. 4.2). Výsledky těchto 
výpočtů jsou přehledně shrnuty v tab. 9.  

Výsledky parametrické studie byly také zobrazeny v grafu závislosti součinitele klopení na 
poměrné štíhlosti a porovnány se stávajícími křivkami klopení a s upravenými křivkami podle 
Greinera a Tarase (viz kap. 6.2) a s křivkou podle upraveného postupu podle Collina a 
Höglunda (viz kap. 6.3). 
 



 

Tab. 9: Porovnání modelů parametrické studie - přehled 

 
- sloupec 1-2: momenty od jednotkového zatížení v podpoře a v místě prvního příčného ztužidla od podpory 

- sloupec 3-4: α – poddajnost v podepření, K – nosníkový parametr, γ – distorzní parametr 
- sloupec 5: pružná únosnost průřezu pro průřez 3. nebo 4. třídy dle [3] 
- sloupce 6 a dále: výsledky výpočtů; „MKP“ – výsledky z parametrické studie, „Col“ – metoda dle Collina, „Joh“ – metoda dle Johnsona 

  

únosnost

M1 M2 α K γ MRk [MNm] Collin Johnson MKP Collin Johnson MKP Col χLT Col Mb,Rk Joh χLT Joh Mb,Rk MKP χLT MKP Mb

U_r1 229 -21,3 232,2 2,830 3,571 19,244 51,96 55,40 50,85 0,609 0,589 0,615 0,88 16,95 0,89 17,17 1,000 19,13

U_r2 230 -20,3 221,1 3,453 2,721 24,100 55,69 50,08 47,15 0,675 0,694 0,715 0,841 20,28 0,83 19,99 1,000 25,26

U_r3 231 -19,6 211,1 4,049 2,165 29,004 61,80 46,42 45,74 0,720 0,790 0,796 0,814 23,60 0,77 22,32 0,937 27,17

U_r1_3 229 -21,3 174,1 2,830 3,571 19,380 51,96 55,45 50,85 0,608 0,591 0,617 0,88 17,08 0,89 17,27 1,000 19,40

U_r2_3 230 -20,3 165,9 3,453 2,721 24,246 55,69 50,18 49,22 0,673 0,695 0,702 0,842 20,41 0,829 20,09 1,000 22,34

U_r3_3 231 -19,6 158,3 4,049 2,165 29,161 61,80 46,55 51,51 0,719 0,792 0,752 0,814 23,75 0,769 22,43 0,977 28,48

U_r1_4 229 -21,3 139,3 2,830 3,571 19,508 51,96 55,46 50,85 0,607 0,593 0,619 0,882 17,20 0,89 17,36 1,000 19,42

U_r2_4 230 -20,3 132,7 3,453 2,721 24,383 55,69 50,23 50,60 0,673 0,697 0,694 0,842 20,54 0,828 20,18 1,000 24,36

U_r3_4 231 -19,6 126,7 4,049 2,165 29,308 61,80 46,62 51,28 0,717 0,793 0,756 0,815 23,89 0,768 22,51 1,000 31,91

U_rA2 318 17,9 221,1 3,453 2,721 24,100 50,12 45,97 45,79 0,711 0,724 0,725 0,819 19,74 0,811 19,54 1,000 23,92

U_rB3 509 109 211,1 4,049 2,165 29,004 49,29 38,68 39,70 0,806 0,866 0,855 0,76 22,05 0,722 20,95 0,933 27,06

U_rC1 102 -48 232,2 2,830 3,571 19,244 67,56 67,94 59,87 0,534 0,532 0,567 0,925 17,79 0,925 17,81 1,000 27,66

U_rD2 316 66 221,1 3,453 2,721 24,100 45,27 41,79 49,93 0,748 0,759 0,695 0,796 19,19 0,789 19,02 1,000 25,17

U_rE1 221 -29 232,2 2,830 3,571 19,244 53,24 56,63 51,27 0,601 0,583 0,613 0,885 17,03 0,896 17,24 1,000 20,57

U_rS2 227 -22,6 260,9 2,686 3,210 20,627 33,15 36,46 31,78 0,808 0,752 0,806 0,759 15,65 0,794 16,37 0,938 19,36

U_rT2 226 -23,9 286,7 2,307 3,527 18,897 25,30 30,20 25,99 0,885 0,791 0,853 0,711 13,43 0,769 14,54 0,835 15,79

U_rU2 225 -25,4 318,1 1,932 3,914 17,170 19,38 24,35 15,53 0,962 0,840 1,052 0,662 11,37 0,739 12,69 0,814 13,97

U_rV2 230 -20,3 108,7 1,710 1,359 24,543 33,44 39,05 33,58 0,884 0,793 0,855 0,711 17,45 0,768 18,86 0,799 19,62

U_rY1 226 88,8 69,1 4,422 1,063 16,443 55,59 34,41 41,81 0,541 0,691 0,627 0,92 15,13 0,831 13,67 1,000 16,79

U_rY2 227 89,9 65,3 5,372 0,803 20,627 67,10 32,05 38,14 0,568 0,802 0,735 0,905 18,66 0,762 15,72 0,941 19,42

U_rZ2 227 -110 587,0 1,791 7,223 20,627 37,54 43,15 30,42 0,759 0,691 0,823 0,789 16,28 0,831 17,14 0,924 19,06

U_rW2 227 -173 1043,6 1,343 12,841 20,627 35,64 48,12 30,19 0,779 0,655 0,827 0,777 16,02 0,853 17,60 0,922 19,02
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14.1. Porovnání výstupů lineární analýzy 

14.1.1. Porovnání s metodami Johnsona a Collina 
Výsledky parametrické studie a vypočtené výsledky byly nejprve porovnány s ohledem na 

parametry studie. Z porovnání byly vyřazeny parametry vzdálenost nosníků a poměr rozpětí 

polí, které mají na kritický moment zanedbatelný vliv, jak bylo ukázáno již v kap.13.3. Štíhlost 
v klopení u výsledků parametrické studie byla určena podle vzorce (2.2). 

Podle metody Collina se poddajnost betonové desky vůbec nezohledňuje, do výpočtu 
podle Johnsona sice vstupuje27, ale její vliv není podstatný, protože poddajnost stojiny 
(včetně výztuh) je podstatně větší a obě poddajnosti se sčítají (vzorec 3.4). 

Poměr rozpětí polí má vliv na průběh momentů. Výsledky návrhových metod ovlivňuje 
podobně jako výsledky parametrické studie. 

 
a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Obr. 54: Porovnání štíhlosti v klopení podle výsledků studie a výpočtů vzheldem 

k parametrům studie: a) výšce nosníku, b) rozpětí, c) šířce pásnice, d) vzdálenosti ztužidel 

                                                      
27 Ve výpočtu podle Johnsona se má uvažovat ohybová tuhost desky s trhlinami. Avšak není jasné, jakým 

způsobem by se měl tento průřez určit. Oslabení průřezu trhlinami totiž souvisí s příčným ohybem desky a ten 
naopak souvisí s příčnou silou, tedy s tuhostí U-rámu. Podle názoru autora je správné uvažovat při výpočtu 
kritického momentu průřez bez trhlin, protože na ideální konstrukci do okamžiku vybočení příčná síla nepůsobí. 
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Porovnání výsledků studie s ostatními parametry je na obr. 54. Štíhlost v klopení s výškou 
nosníku vzrůstá (graf a), což je dáno dvěma faktory. Je to klesající tuhost podepření se 
zvyšující se stojinou a zmenšující se „podsaditost“ nosníku, kdy se tuhost dolní pásnice 
relativně zmenšuje oproti momentu pružné únosnosti v prostém ohybu. Tento trend 
potvrzují i obě metody, přestože křivka podle Collina odpovídá výsledkům studie méně. Graf 
b) ukazuje výsledky pro modely, u kterých se měnilo rozpětí. Štíhlost je ale v tomto případě 

vynesena vůči poměru momentů v podpoře a v místě ztužidla (µ = M1/M2). Výsledky 
jednotlivých metod se opět poměrně dobře shodují a zároveň značí jistou závislost. Graf c) 
potvrzuje závislost štíhlosti na šířce dolní pásnice. Výsledky studie se lépe shodují s metodou 
podle Collina. 

Graf d), který zobrazuje závislost štíhlosti na vzdálenosti ztužidel dává nejsložitější 
výsledky. Podle studie MKP štíhlost se vzdáleností stoupá, přičemž strmost stoupání se 
zmenšuje a u modelů, kde jsou ztužidla již tak daleko, že neovlivňují tvar vybočení již štíhlost 
ovlivněna není a křivka dále nestoupá. Křivka podle Collina má stejnou tendenci, avšak mezi 
druhým a třetím bodem dochází ke „skoku“, kdy výpočet přeskočí z módu vybočení mezi 
podporou a ztužidlem ve tvaru jedné půlvlny (vzorec 3.16) na dvě půlvlny (vzorec 3.17)28. U 
modelů parametrické studie k vybočení ve tvaru dvou půlvln nedošlo. Oproti tomu křivka 
podle Johnsona vykazuje zcela opačný trend, kdy štíhlost se vzdáleností ztužidel klesá. To je 
pravděpodobně způsobeno nadhodnocením vlivu ohybového momentu, kdy s posunem 
prvního ztužidla do oblasti kladného ohybového momentu má narůst konstanty C4 ve vzorci 
(3.3) větší vliv než nárůst vzdálenosti ztužidel L. 

 
I) 

 

II) 

 
Obr. 55: Porovnání vlivu rozpětí (I) a vzdálenosti ztužidel (II) na štíhlost 

Ze srovnání podle parametrů studie se potvrzuje, že rozhodující vliv na štíhlost má šířka 
pásnice. Z obr. 55, kde jsou požita data ze všech modelů, pak vyplývá, že jednoznačněji se 
závislost dokáže při poměru rozpětí ku šířce pásnice (graf I). V tomto porovnání dávají 
všechny metody také podobné výsledky. Oproti tomu graf II) ukazuje slabší závislost štíhlosti 
na vzdálenosti ztužidel a potvrzuje chybnou interpretaci parametru vzdálenosti ztužidel 
v metodě dle Johnsona.  

                                                      
28 Podrobněji viz kap. 3.3 
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Zbývá ještě rozhodnout, zda štíhlost v klopení závisí více na „podsaditosti“ nosníku (bf/hN), 
tedy na ohybové tuhosti pásnice (EIf) nebo na jeho výšce, která ovlivňuje štíhlost stojiny 
(hw/tw) a tuhost podepření výztuhami (šířka výztuh ku jejich výšce). Pro tento účel byly 
spojeny dohromady grafy a) a c) z obr. 54 a byl vytvořen společný graf na obr. 56. 

 

 
Obr. 56: Porovnání vlivu změny šířky pásnice a výšky nosníku na štíhlost 

Modely z parametrické studie, při kterých se zvyšoval nosník (označené „hN“) a modely 
při kterých se zužovala pásnice (označené „bf“) jsou téměř na stejné křivce. Výsledky podle 
metod Johnsona a Collina se však pro tyto dva případy liší. V metodě dle Collina má na 
štíhlost větší vliv šířka pásnice v metodě dle Johnsona naopak výška nosníku. Z tohoto 
srovnání tedy vyplývá, že „podsaditost“ nosníku má na štíhlost v klopení největší vliv. 

14.1.2. Porovnání podle parametrů dle Bradforda 
Vrcelj a Bradford ve své studii [7] popsali závislost kritického momentu a štíhlosti pro 

omezené distorzní klopení (RDB) na třech parametrech – poddajnosti v podepření α (vzorec 

4.10), nosníkovém parametru K (vzorec 4.11) a distorzním parametru γ (vzorec 4.12). Postup 
řešení a vztahy pro jednotlivé parametry jsou popsány v kap. 4.2. Na obr. 57 jsou grafy 
závislosti štíhlosti na těchto parametrech. V grafech byly též ponechány výsledky podle 
metod používaných v předchozí kapitole, aby se ověřilo, jestli je toto řešení v souladu 
s metodou U-rámu. 

Grafy a) až c) zahrnují výsledky pro všechny modely a je jasné, že minimálně pro modely 

vybrané pro tuto studii závislost štíhlosti na α a γ nalezena nebyla. Pro parametr K lze 
vysledovat velmi slabou závislost, která je navíc podle výpočtů dle Johnsona opačná než u 

ostatních metod. Pro parametry α a γ však nejsou výsledky dobře rozvrstvené, všechny 
hodnoty jsou kumulovány v levých částech grafů. Hodnoty v pravých částech jsou pro 
modely s proměnnou vzdáleností ztužidel, což značí, že největší vliv na tyto parametry má 
právě vzdálenost ztužidel (do rovnic vstupuje jako L). 

Aby bylo možné zachytit závislost, musely být výsledky ještě strukturovány po skupinách. 
V grafech d) až f) byly vybrány některé z nich.  
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 
Obr. 57: Srovnání štíhlosti v klopení v závislosti na parametrech α, K, γ dle Bradforda (a), 

b) a c) pro všechny modely, d) modely s proměnnou vzdáleností ztužidel, e) modely 
s proměnnou výškou nosníků a rozpětím, f) modely s proměnnou šířkou stojiny 

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

0 5 0 0 1 0 0 0

λ
LT

[-
]

α [-]

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1 3 5 7

λ
LT

[-
]

K [-]

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

0 5 1 0 1 5

λ
LT

[-
]

γ [-]

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0 2 4 6

λ
LT

[-
]

K [-]

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

2 , 0 2 , 5 3 , 0 3 , 5 4 , 0

λ
LT

[-
]

γ [-]
Collin Johnson

MKP Expon. (Collin)

Expon. (Johnson) Expon. (MKP)

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

0 2 4 6

λ
LT

[-
]

γ [-]

Collin Johnson
MKP Expon. (Collin)
Expon. (Johnson) Expon. (MKP)



Stabilita ocelobetonového mostního nosníku  Ing. Filip Řehoř 

 - 84 - 

Závislost na parametru α se samozřejmě prokázat nepodařilo, protože tento parametr 
souvisí především se vzdáleností nosníků, která nemá na kritický moment téměř žádný vliv, 

jak již bylo ukázáno. Parametry K a γ vykazují v jednotlivých skupinách modelů podobné 
tendence, proto byl vybrán vždy jen jeden z grafů. Jednoznačná závislost se prokázala ve 
skupinách s proměnnou výškou nosníku a proměnným rozpětím (společně na grafu e). Pro 
proměnnou vzdálenost ztužidel (graf d) je závislost slabá a výsledky se dle jednotlivých 
metod rozcházejí. Ve skupině modelů, u kterých se mění šířka pásnice, se závislost najít 
nepodařilo (graf f), což je velice s podivem, protože z interpretace vlivu jednotlivých 
parametrů vychází „podsaditost“ nosníku jako zásadní. 

Na základě tohoto porovnání nelze tedy potvrdit Bradfordovy předpoklady, že jím 
stanovené tři parametry mají zásadní vliv na kritický moment a štíhlost. Tyto parametry totiž 
nezohledňují šířku dolní pásnice ani její ohybovou tuhost. Dolní pásnice je zahrnuta pouze ve 
výsečové tuhosti EIw a torzní tuhosti GIt. Přeceněný je pak pravděpodobně vliv tuhosti 

stojiny, ale hlavně vliv vzdálenosti pevných bodů (v tomto případě ztužidel). Parametry α a γ 
totiž závisejí na kvadrátu vzdálenosti L a parametr K na ní závisí lineárně. Už samotný fakt, že 
u většiny zkoumaných modelů se vzdálenost ztužidel neměnila, přesto však bylo dosaženo 
značného rozptylu štíhlostí, vyvrací Bradfordovy předpoklady. Dalším úskalím těchto 
parametrů je, že ve výpočtu nejsou zohledněny výztuhy stojiny, které mají zásadní příspěvek 
pro celkovou tuhost vybočení dolní pásnice. 

Odvozování kritického momentu za použití těchto parametrů nelze tedy pro spřažené 
ocelobetonové mostní nosníky doporučit. 

14.2. Porovnání únosnosti v klopení 

14.2.1. Porovnání s metodami Johnsona a Collina 
Součinitele klopení stanovené pro jednotlivé modely z momentů únosnosti v klopení 

zjištěných nelineární analýzou GMNIA (viz kap. 13.4) byly porovnány se součiniteli únosnosti 

odvozených ze štíhlostí podle metod Collina a Johnsona. Součinitele klopení χLT byly 
stanoveny podle křivek klopení běžně používaných v Eurokódu [3]. Postup je blíže popsán v 
kap. 6.2. Pro obě metody byly použity křivky podle vztahu (6.2). Pro vysoké svařované 
nosníky se doporučuje použití křivky „d“, vzhledem k tomu, že tato křivka dává velmi 
konzervativní výsledky, byla pro porovnání použita křivka „c“. 

Do porovnání byla také doplněna modifikovaná metoda podle Collina a Höglunda, kdy se 

sleduje průběh součinitele χLT a hledá se jeho minimální hodnota v místě vybočení nosníku. 
Toto místo se předpokládalo ve vzdálenosti 0,2L od podpory, kde L je vzdálenost ztužidel. 
Pouze u modelů s velkou vzdáleností ztužidel (15 a 20 m) byla hodnota uvažována ve 
vzdálenosti 0,1L. Při výpočtu podle této modifikované metody byla použita křivka klopení 
„d“. 

Výsledné součinitele klopení z jednotlivých metod jsou porovnány na obr. 58 podle 
parametrů studie stejným způsobem jako v předchozí kapitole.  Součinitele klopení, které 
v MKP analýze vycházely větší než 1,0 (když ke klopení došlo při překročení pružné 
únosnosti), byly pro účely srovnání položeny rovny 1,0. 

Pro všechny modely byly únosnosti určené analýzou MKP v parametrické studii větší než 
únosnosti vypočtené podle srovnávaných metod29. Výsledky modifikované Collinovy metody 

                                                      
29 V jednom případě pro model U_ram_Y2 byla podle modifikované Collinovy metody χLT = 0,949 a podle 

MKP χLT = 0,941. 
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(označené „C_0,2“) se pohybují většinou mezi křivkami pro Collina a Johnsona a křivkou MKP 
analýzy. Tato metoda tedy dává méně konzervativní výsledky. To platí především pro první 
dvě skupiny modelů na grafech a) a b) – variaci výšky a rozpětí (u variace rozpětí byl použit 
pro srovnání poměr momentů M1/M2). U variace šířky pásnice (graf c) dává pro užší pásnici 
vyšší hodnoty součinitele klopení překvapivě Johnsonova metoda. U změny vzdálenosti 
ztužidel (graf d) jsou výsledky stejně jako u štíhlosti velmi rozdílné. Křivka podle Johnsona 
vykazuje opačný trend a křivky podle Collina jsou ovlivněny „přeskokem“ při změně počtu 
půlvln vybočení (viz kap. 14.1.1) a u modifikované metody také volbou místa vybočení. 

 
a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Obr. 58: Porovnání součinitelů klopení podle výsledků studie a výpočtů vzhledem 

k parametrům studie: a) výšce nosníku, b) rozpětí, c) šířce pásnice, d) vzdálenosti ztužidel 

Při porovnávání výsledků pro všechny modely bylo konstatováno velice podobné chování 
jako pro štíhlost. Výsledky jsou na obr. 59. Stejně jako štíhlost i součinitel klopení závisí podle 
výsledků porovnání nejvíce na „podsaditosti“ nosníku a na poměru rozpětí k šířce pásnice. 
Tyto trendy potvrzují též výsledky srovnávacích metod. Přestože rozpětí ve výpočetních 
vzorcích přímo nefiguruje má zřejmě na únosnost v klopení podstatný vliv. Rozpětí se ve 
vzorcích zohledňuje vzdáleností ztužidel (graf I) a průběhem ohybového momentu na 
segmentu (graf II). Ani jeden z těchto vlivů nemá zásadní vliv. Dokonce se na grafech objevují 
opačné trendy. Přesto na grafu III), kde se tyto jevy sečtou, je možné pozorovat 
jednoznačnou závislost u všech zkoumaných metod. Graf IV ukazuje stejně jako grafu pro 
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štíhlost (obr. 56) závislost součinitele klopení na „podsaditosti“ pro skupiny modelů s variací 
šířky pásnice a výšky nosníku. Pro výsledky MKP analýzy leží hodnoty téměř na jedné křivce, 
u srovnávacích metod mají křivky pro obě skupiny různý sklon. 

 
I) 

 

II) 

 
III) 

 

IV) 

 
Obr. 59: Porovnání vlivu vzdálenosti ztužidel (I), průběhu ohybového momentu (II), rozpětí 

(III) a „podsaditosti“ nosníku (IV) na součinitel klopení 

14.2.2. Křivky klopení 

Křivky klopení určují závislost mezi štíhlostí v klopení LTλ  a součinitelem klopení χLT. 

Křivky klopení jsou podrobněji rozebrány v kap. 6.2, kde jsou uvedeny křivky klopení 
používané v Eurokódu [3] pro obecný případ (vzorec 6.1) a pro speciální případ (vzorec 6.2) a 
dále je uveden též alternativní návrh dle Greinera a Tarase [26] (vzorce 6.3+6.4). Tyto křivky 
však vycházejí z obecné formulace křivek klopení a vzpěru (6.1) a podle obr. 13 jsou spíše 
konzervativnější než křivka „c“ dle vztahu (6.2).  

V grafu na obr. 60 jsou zobrazeny křivky „c“ a „d“ podle rovnice (6.2), řešení podle návrhu 
Greinera a Tarase dle rovnic (6.3+6.4) pro štíhlosti vypočtené podle metody Johnsona a 
Collina, výsledky výpočtu modifikovanou metodou dle Collina a Höglunda s uvážením bodu 
vybočení ve vzdálenosti 0,2L a s využitím křivky „d“ a výsledky parametrické studie. 
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Z grafu jasně vyplývá, že všechny uvedené metody jsou konzervativní s různým stupněm 
bezpečnosti. Podle doporučení Eurokódu by se pro průřezy použité v modelech parametrické 
studie měla použít křivka „d“ dle vzorce (6.2). Oproti této křivce je řešení navrhované 
Greinerem a Tarasem odvážnější. Pokud se však místo křivky „d“ použije křivka „c“, tak jak to 
autor provedl při porovnání metod v předešlé kapitole, dostanou se výsledky stále ještě dost 
konzervativní, ale ve většině případů odvážnější než Greinerovy křivky. Jako nejpřiléhavější 
se jeví použití modifikované metody Collina a Höglunda. Tato metoda je stále dostatečně 
konzervativní, jak vyplývá z grafu. 

 

 
Obr. 60: Porovnání křivek klopení podle Eurokódu a metody Greinera a Tarase s výsledky 

parametrické studie 

Přestože metoda dle Collina a Höglunda dává celkem příznivé výsledky, je poněkud 
komplikovaná a nese v sobě některá úskalí. Jedním z nejdůležitějších je nalezení místa 
vybočení neboli nalezení minimálního součinitele klopení na nosníku. Tuto metodu lze též 
aplikovat pouze na štíhlost dle Collina. 

Parametrickou studií bylo totiž zjištěno, že u žádného modelu, který měl při lineární 

analýze štíhlost menší než LTλ < 0,6 se nevyskytlo klopení v pružné oblasti. Autor této práce 

tedy navrhuje na základě výsledků parametrické studie jednoduchou úpravu stávajících 
křivek klopení využitelnou pro výstupy metodou U-rámu. Tato úprava spočívá v nahrazení 
konstanty 0,4 v rovnici (6.2) za konstantu 0,6. Tato upravená křivka klopení se řídí vztahem: 

;<� = �
='�=&%,>?@AB

& , kde C = �
� D1 � E<��F<� − �, G� � 0,75F<�

� I,  (15.1) 

αLT = 0,76 pro křivku „d“, která je pro vysoké svařované nosníky doporučena. Porovnání této 
křivky klopení s ostatními je na obr. 61. Graf I) ukazuje upravenou křivku klopení v souvislosti 
s ostatními křivkami a výsledky MKP a podle modifikované Collinovy metody. Je vidět, že pro 
většinu modelů, dává upravená křivka odvážnější výsledky než modifikovaná Collinova 
metoda. Na grafech II) a III) jsou pak porovnány výsledky výpočtů, kdy byly použity štíhlosti 
vypočtené metodami dle Collina a Johnsona a součinitele klopení stanoveny pomocí vzorce 

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

0 , 4 0 , 6 0 , 8 1 1 , 2

χ
LT

[-
]

λLT [-]

křivka c

křivka d

MKP

Col-GT

John-GT

Col-0,2 L

Polyn.
(křivka c)
Polyn.
(křivka d)
Polyn.
(MKP)
Polyn. (Col-
GT)
Polyn.
(John-GT)
Polyn. (Col-
0,2 L)



Stabilita ocelobetonového mostního nosníku  Ing. Filip Řehoř 

 - 88 - 

(15.1). Modely byly rozděleny pro přehlednost na dvě skupiny, v prvním grafu pro výsledky 

skupin pro variaci výšky nosníku a rozpětí je na vodorovné ose poměr momentů µ, v druhém 
grafu pro výsledky skupin pro variaci šířky pásnice a vzdálenosti ztužidel je na ose 
„podsaditost“. U první skupiny dává lepší výsledky vzorec (15.1), u druhé pak spíše 
modifikovaná Collinova metoda.  

 
I) 

 
 

II) 

 

III) 

 
Obr. 61: Porovnání výsledků podle upravené křivky klopení dle rovnice 15.1 (graf I) křivky 

klopení a výsledky MKP analýzy, graf II) porovnání skupin modelů pro variaci výšky a rozpětí, 
graf III) porovnání modelů pro variaci šířky pásnice a vzdálenosti ztužidel) 

V jednom případě dává postup podle vztahu (15.1) výsledek vůči výsledkům MKP na 
straně nebezpečné. Je to u modelu U_ram_Y2 při aplikaci na štíhlost vypočtenou podle 
Collina, která je v tomto případě menší než 0,6. K vybočení při MKP analýze došlo u tohoto 
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modelu ještě těsně před dosažením momentu pružné únosnosti a podle MKP je χLT = 0,945. 
Tato chyba může být způsobena již diskutovanému nadhodnocením vlivu vzdálenosti ztužidel 
u Collinovy metody, nebo zkrátka tím, že výsledky metody MKP jsou též konzervativní30. 

Navržené upravené řešení křivky klopení se tedy podařilo v rámci možností parametrické 
studie ověřit. Výsledné součinitele klopení podle metody dle modifikované Collinovy 
metody, dle vzorců Greinera a Tarase a dle vzorce (15.1) jsou v tab. 10. 

 
Tab. 10: Výsledky součinitele klopení vypočtené podle metod popsaných v kap.14.2.2 

 
Vysvětlivky: Col – metoda dle Collina, Joh – metoda dle Johnsona, MKP – výsledky 

parametrické studie, C_0,2 – modifikovaná metoda dle Collina a Höglunda, „-GT“ – výsledky 
podle upravené křivky Greinera a Tarase, „-up“ – výsledky podle vzorce (15.1) 

14.3. Zhodnocení zkoumaných metod 

Z porovnání výstupů lineární analýzy s výpočtem podle metod podle Johnsona a Collina 
vyplývá, že tato pojetí metody U-rámu poskytují dobrou aproximaci kritického momentu. 
Obecně lze také říci, že obě metody se poměrně dobře shodují s výsledky parametrické 
studie pro nosníky, které jsou navrženy podle obecných inženýrských kritérií ekonomického 
návrhu, a liší se více až při extrémních dimenzích průřezu. 

Metoda podle Johnsona, která se považuje za obecnou, dává v mírné většině případů 
(13:9) horší aproximaci štíhlosti. Změnu šířky pásnice metoda reflektuje příliš málo oproti 

                                                      
30 Blíže viz kap.13.4. Za prvé se jedná o dolní odhad únosnosti v klopení, protože se jedná o hodnotu před 

začátkem kroku výpočtu, při kterém došlo k nárůstu příčné deformace. Za druhé geometrická imperfekce 
uvažovaná při GMNIA je velmi konzervativní, kdy uvažuje u obou nosníků shodnou imperfekci. 

Col λLT Joh λLT MKP λLT Col χLT Joh χLT MKP χLT C-GT χLT J-GT χLT C_0,2,χLT C-up χLT J-up χLT

U_r1 0,609 0,589 0,615 0,88 0,89 1,000 0,817 0,83 0,931 0,991 1

U_r2 0,675 0,694 0,715 0,841 0,83 1,000 0,779 0,766 0,866 0,924 0,904

U_r3 0,720 0,790 0,796 0,814 0,77 0,937 0,754 0,701 0,822 0,879 0,811

U_r1_3 0,608 0,591 0,617 0,88 0,89 1,000 0,833 0,828 0,932 0,992 1

U_r2_3 0,673 0,695 0,702 0,842 0,829 1,000 0,78 0,765 0,867 0,925 0,903

U_r3_3 0,719 0,792 0,752 0,814 0,769 0,977 0,755 0,7 0,823 0,88 0,81

U_r1_4 0,607 0,593 0,619 0,882 0,89 1,000 0,834 0,827 0,932 0,993 1

U_r2_4 0,673 0,697 0,694 0,842 0,828 1,000 0,781 0,764 0,867 0,926 0,901

U_r3_4 0,717 0,793 0,756 0,815 0,768 1,000 0,756 0,699 0,823 0,881 0,808

U_rA2 0,711 0,724 0,725 0,819 0,811 1,000 0,753 0,744 0,837 0,887 0,874

U_rB3 0,806 0,866 0,855 0,76 0,722 0,933 0,689 0,643 0,765 0,796 0,742

U_rC1 0,534 0,532 0,567 0,925 0,925 1,000 0,863 0,864 1 1 1

U_rD2 0,748 0,759 0,695 0,796 0,789 1,000 0,726 0,717 0,815 0,851 0,84

U_rE1 0,601 0,583 0,613 0,885 0,896 1,000 0,822 0,834 0,938 0,999 1

U_rS2 0,808 0,752 0,806 0,759 0,794 0,938 0,721 0,762 0,78 0,794 0,847

U_rT2 0,885 0,791 0,853 0,711 0,769 0,835 0,687 0,758 0,748 0,726 0,81

U_rU2 0,962 0,840 1,052 0,662 0,739 0,814 0,655 0,75 0,729 0,662 0,766

U_rV2 0,884 0,793 0,855 0,711 0,768 0,799 0,67 0,739 0,735 0,727 0,809

U_rY1 0,541 0,691 0,627 0,92 0,831 1,000 0,819 0,707 0,971 1 0,907

U_rY2 0,568 0,802 0,735 0,905 0,762 0,941 0,807 0,627 0,949 1 0,8

U_rZ2 0,759 0,691 0,823 0,789 0,831 0,924 0,809 0,851 0,862 0,84 0,907

U_rW2 0,779 0,655 0,827 0,777 0,853 0,922 0,83 0,896 0,892 0,821 0,944
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výsledkům MKP. Při variaci vzdálenosti ztužidel se projevilo, že je příliš velký důraz kladen na 
průběh momentů (konstanta C4 ve vzorci 3.3), což se projevuje opačnou, nelogickou 
tendencí, kdy se štíhlost se zmenšující se vzdáleností ztužidel zvětšuje. 

Metoda dle Collina, která se považuje za zjednodušenou, se více shoduje s výsledky 
analýzy MKP, a to hlavně tím, že výsledky této metody kopírují trend výsledků parametrické 
studie při porovnání se všemi parametry. Zdá se tedy, že teoretické předpoklady této 
metody se více shodují s chováním pokročilých modelů parametrické studie. Oproti 
výsledkům MKP metoda přisuzuje o něco menší význam „podsaditosti“ nosníku. 
V parametrické studii se sice neprokázal Collinův předpoklad, že při větší vzdálenosti ztužidel 
vybočí nosník dvěma půlvlnami, ale výsledná štíhlosti v klopení podle této metody je i 
v těchto případech pro větší vzdálenost ztužidel akceptovatelná. 

Postup odhadu kritického momentu podle Bradfordových parametrů nelze doporučit, 
protože při porovnání s výsledky parametrické studie ani s výsledky porovnávacích metod se 
nenašla silná závislost. Všechny parametry jsou podle názoru autora příliš závislé na 
vzdálenosti ztužidel, není akcentována ohybová tuhost pásnice v příčném směru a nejsou 
zohledněny výztuhy stojiny. Tyto parametry by tak možná byly použitelné pro distorzní 
klopení nespřažených nosníků bez výztuh, nikoli však pro spřažené mostní nosníky. 

Pro stanovení únosnosti v klopení se jako velice dobrý naopak ukázal postup podle 
modifikované Collinovi metody31, který dává konzervativní výsledky, které jsou však 
poměrně blízké výsledkům parametrické studie. Tato metoda však předpokládá použití 
Collinovi metody pro stanovení štíhlosti. Součinitel klopení pak musí být stanoven podle 
křivky „d“. 

Použití křivky „d“ podle vzorce (6.2) na štíhlosti vypočtené metodami podle Collina a 
Johnsona, by pro průřezy použité ve studii dávalo velice konzervativní výsledky. Výsledky 
byly konzervativní i při použití křivky „c“. Křivky klopení navržené Greinerem a Tarasem 
dávají přesnější výsledky než křivka „d“, ale povětšinou konzervativnější než křivka „c“ a vždy 
jsou konzervativní oproti modifikované Collinově metodě. 

Na základě vyhodnocení parametrické studie a porovnání výsledků byla navržena úprava 
křivky podle vzorce (6.2). Tato úprava je založena na zjištění parametrické studie, že při 

štíhlosti LTλ < 0,6 se nedochází k ovlivnění únosnosti klopením. Tato upravená křivka byla též 

ověřena vůči výsledkům parametrické studie, přičemž součinitel αLT odpovídal hodnotě pro 
křivku „d“, tedy 0,76. Upravenou křivku klopení podle vzorce (15.1) lze použít na štíhlosti 
vypočtené metodou podle Collina i Johnsona. Získané součinitele klopení budou stálé 
konzervativní, avšak ve většině případů pak dávají vyšší hodnoty než modifikovaná Collinova 
metoda.  

Na základě výsledků parametrické studie se doporučuje redukovat únosnost v klopení pro 
spřažené ocelobetonové mostní nosníky až od poměru bf/hN < 0,2 a zároveň od štíhlosti 

v klopení LTλ > 0,6. Toto doporučení platí pro mostní nosníky v případě, že je stojina nosníku 

navržena na účinky boulení a nad podporou mezi nosníky je provedeno příčné ztužidlo 
takové tuhosti, aby mohlo být považováno za tuhé. 

 

                                                      
31 Tato metoda se v Eurokódu [4] ukrývá v kapitole „vybočení konstrukčních částí“, není tedy zcela jasné, 

jestli ji Eurokód doporučuje pro posouzení klopení. 



Stabilita ocelobetonového mostního nosníku  Ing. Filip Řehoř 

 - 91 - 

15. Stručné shrnutí výzkumu 
Zajištění stability mostních nosníků je téma, kterým se výzkum konstrukcí zabývá desítky 

let. Podcenění tohoto fenoménu zapříčinilo řadu nejen mostních katastrof. Kvůli klopení 
zkolaboval most přes řeku Dee v Británii již v roce 1847, kdy bylo klopení nosníků ještě 
neznámým fenoménem. Další mosty ale následovaly i ve dvacátém století, např. most 
Lauterbach zkolaboval v roce 1954 při výstavbě a příčinou bylo rovněž klopení. U ocelových I-
nosníků nespřažených dochází většinou k torznímu klopení (LTB), kdy průřez zůstane při 
vybočení tuhý a dojde k jeho příčnému posunutí a pootočení. Tento druh klopení je velmi 
zevrubně popsán a v dnešní době je postup posouzení součástí všech národních norem pro 
navrhování ocelových konstrukcí. 

Pokud není průřez dostatečně tuhý, dochází k distorznímu klopení (LDB). Při tomto typu 
dochází ke zborcení (distorzi) stojiny a obě pásnice se vůči sobě pootočí. Pro popsání tohoto 
jevu nelze použít teorii pro klasické torzní klopení. Speciální typ distorzního klopení vzniká u 
nosníků, jejichž tažená pásnice je příčně podepřena proti posunu a potočení, tento fenomén 
se proto někdy označuje jako omezené distorzní klopení (RDB).  

V této práci je věnována pozornost klopení spřaženého ocelobetonového nosníku nad 
vnitřní podporou. K tomuto jevu v praxi téměř nedochází a není znám žádný případ, kdy by 
spřažený most z tohoto důvodu zkolaboval. Přesto je ohybová únosnost nadpodporového 
průřezu s ohledem na klopení při návrhu redukována. 

Klopení nosníku se může objevit při pružném i nepružném stavu nosníku. Pro vysoké 
průřezy mostních nosníků, u kterých se únosnost stanoví pro pružný stav, je stěžejní klopení 
v pružném stavu. Klopení v nepružném stavu může pouze negativně ovlivnit chování 
konstrukce při kolapsu, tudíž její robustnost, neovlivňuje však návrh konstrukce. 

Zkoumání vlivu klopení při návrhu konstrukce, stejně jako jiných fenoménů souvisejících 
se ztrátou stability (vzpěr, boulení), probíhá ve dvou fázích. První fází je pružný výpočet, 
kterým se nalezne stav bifurkace, tedy určí se kritický moment. To je možné učinit pomocí 
vzorců nebo metodou konečných prvků. Ve druhé fázi jsou do výpočtu zavedeny imperfekce 
a zjišťuje se vliv klopení na únosnost průřezu. To se určí buď použitím křivek klopení, nebo 
nelineární analýzou metodou konečných prvků se zavedením imperfekcí do modelu.  

15.1. Model U-rámu 

Základním přístupem k nalezení kritického momentu spřaženého nosníku při distorzním 
klopení je model U-rámu (obr. 3), vyvinutý na přelomu 80. a 90. let 20. století. Tlačená 
pásnice nosníku se uvažuje jako samostatný tlačený prut podepřený stojinou s výztuhami a 
ztužidly. Tato metoda je ve své základní modifikaci velmi jednoduchá a lze ji snadno odvodit, 
je však značně nepřesná. Proto byla v průběhu především 90. let zdokonalována. 

V této práci se používají především dvě modifikace metody U-rámu: podle Johnsona [10] 
(též označovaná jako metoda EC4, ačkoli ve finálním znění Eurokódu 4 [39] zařazena není) a 
podle Collina [12] (metoda je též součástí Eurokódu 3 [4]). Tyto dvě metody jsou v práci 
podrobněji rozebrány a výpočty podle těchto metod jsou porovnávány s výstupy autorovy 
numerické studie. 

15.2. Další přístupy k distorznímu klopení a analytické řešení 

V současné době není známé obecné analytické řešení pro distorzní klopení spřažených i 
nespřažených nosníků, na toto téma je však možné nalézt velké množství vědeckých studií. 

V této práci je více rozebrán výzkum Bradforda, který se této problematice dlouhodobě 
věnuje a v jedné z posledních studii [8] zabývající se pružným klopením dokázal závislost 
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kritického momentu na pouze třech parametrech (čtvrtým je průběh momentu na nosníku) a 

jeden z nich, tzv. distorzní parametr γ, též definoval. 

15.3. Vliv ztužidel na klopení 

Kvůli zvýšení únosnosti nosníku v klopení a vůči lokálnímu boulení se používají příčná 
ztužidla a výztuhy stojin. Ztužidla a výztuhy svou tuhostí přispívají k tuhosti stojiny a 
zabraňují vybočení dolní pásnice. Podle jejich tuhosti fungují ztužidla buď jako „rozetřená“ 
pružná podpora, kdy se jejich tuhost rozprostře rovnoměrně a připočte k tuhosti podepření, 
anebo jako pevná lokální podpora, v jejímž místě vzniká při vybočení dolní pásnice inflexní 
bod. Tento přístup je rozebrán ve studii Johnsona a Caffoly [25], která byla provedena na 
jednoduchých prutových modelech. Jejich závěry byly v této práci dále zkoumány na 
pokročilejších modelech. 

15.4. Křivky klopení 

V této práci byly primárně převzaty křivky klopení používané v Eurokódech [3]. Tyto křivky 
původně vycházejí ze vzpěrných křivek a jejich použití pro klopení je velmi konzervativní. 
Proto je dovoleno pro I průřezy používat upravené křivky, které dávají vyšší hodnoty 
únosnosti, ale i ty jsou stále ještě konzervativní.  

Greiner a Taras [26] provedli modifikaci křivek pro vzpěr a LTB. Křivky pro LTB jsou 
složitější, protože se již nejedná o jednu křivku, ale křivka se mění podle vlastností průřezu. 
Aplikace těchto modifikovaných křivek na metodu U-rámu byla také zkoumána v této práci. 

15.5. Cíle disertační práce 

Hlavním cílem disertační práce bylo pomocí rozsáhlé parametrické studie zhodnotit 
stávající metody posouzení účinků klopení na únosnost průřezů mostních nosníků i další 
možnosti úprav těchto metod navržených jinými autory. Na základě tohoto porovnání potom 
dát konkrétní doporučení pro úpravu těchto návrhových postupů. 

Vzhledem ke stále se rozvíjejícím možnostem statických softwarů, kdy je v některých 
případech možné vyvářet pokročilé modely (ovšem zdaleka ne ve všech případech vzhledem 
k ceně těchto softwarů a pracnosti takového návrhu), bylo dalším cílem parametrické studie 
dát konkrétní doporučení pro tvorbu pokročilých modelů pro zkoumání účinků klopení. 

Aby mohly být výstupy této studie prakticky využity, bylo rozhodnuto, že model bude mít 
podobu reálné konstrukce a bude zatížen rovnoměrným plošným zatížením (většina 
podobných studií pracuje pro jednoduchost se zatížením konstantním momentem, které se 
v praxi nevyskytuje). 

Modelem parametrické studie (obr. 36) byl dvoutrámový nosník spojitý přes tři pole, 
přičemž krajní pole jsou stejná. Nosníky jsou opatřeny výztuhami stěn a vzájemně spojeny 
příčnými ztužidly. V předběžné studii byl vytvořen model jednoho nosníku (obr. 23), ztužidla 
jsou v tomto případě tuze podepřena. Model byl zpracován v softwaru Abaqus a analyzován 
metodou konečných prvků (MKP). 

V rámci studie byly zohledněny tyto parametry: 

• vzdálenost výztuh stěn 

• výška nosníku 

• vzájemná vzdálenost nosníků (tuhost betonové desky) 

• rozpětí a poměr rozpětí krajního a středního pole 

• šířka dolní pásnice 

• vzdálenost příčných ztužidel 
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15.6. Zpracování studie 

Parametrická studie byla zpracována v několika etapách. Jako první byla provedena 
předběžná studie na modelu jednoho nosníku. V této studii byl zkoumán vliv výztuh a 
ztužidel na klopení. Parametrem studie byla vzdálenost výztuh. Především však tato studie 
sloužila pro formulování postupu modelování, analýzy a vyhodnocení výstupů v softwaru. 

Po provedení této předběžné studie následovala tvorba složitějšího modelu pro 
parametrickou studii. Vzhledem k podobnosti těchto modelů se vzorky z experimentů 
provedených v rámci výzkumu klopení Chenem v 90. letech, mohla být na těchto vzorcích 
validována technika modelování. Tyto experimenty jsou podrobně popsány v jeho disertační 
práci [33]. Zkoušeny byly dva vzorky. Oba měly podobu dvojité konzoly, kterou tvoří dva 
paralelní I-nosníky spřažené s betonovou deskou (obr. 14). Tato dvojitá konzola zatížená na 
koncích simuluje oblast záporného momentu nosníku. 

Modely obou vzorků byly vytvořeny stejným způsobem jako modely předběžné studie pro 
ověření techniky modelování. Při této validaci byl kladen hlavní důraz na způsob modelování 
potrhané spřažené desky nad podporou. Výsledné modely vykazovaly velmi podobné 
chování s experimenty. 

Se zohledněním poznatků z validace byly vytvořeny výsledné modely parametrické studie 
podle výše zmíněných kritérií. Bylo analyzováno celkem 21 modelů. 

Analýza modelů probíhala vždy ve třech krocích: 
1) Lineární stabilitní analýza modelu se zesílenou stojinou a potlačenými výztuhami, pro 

získání tvaru geometrické imperfekce. 
2) Lineární stabilitní analýza realistického modelu pro získání kritického momentu. 
3) GMNIA (geometricky a materiálově nelineární analýza s imperfekcemi), do které byly 

zadány geometrické (dle bodu 1) a materiálové imperfekce a která poskytla informace 
o chování modelů při realistickém zatěžování a při níž byla určena únosnosti v klopení. 

Výstupy předběžné i parametrické studie z lineárně stabilitní analýzy i GMNIA (z kroků 2 a 
3) byly vyhodnoceny a byl určen vliv jednotlivých parametrů studie na vlastní čísla, tvary a 
kritický moment a dále na únosnost v klopení. Na závěr byly tyto výstupy porovnány 
s výpočty podle postupů dle Johnsona a Collina a konfrontovány se závěry dalších studií.  

 

16. Dosažené cíle a další výzkum 
Prvním cílem práce bylo zhodnocení současných návrhových metod a formulace 

konkrétních doporučení pro vytváření pokročilých modelů. Dílčí závěry výzkumu jsou 
přehledně shrnuty v kap. 16.1. 

Hlavním cílem práce bylo dát konkrétní doporučení pro úpravu současných návrhových 
metod pro klopení spřažených ocelobetonových nosníků. Ta jsou uvedena v kap. 16.2. 

Lze tedy konstatovat, že cílů práce bylo dosaženo. 

16.1. Dílčí návrhy a doporučení 

Na základě zpracování numerické studie a jejího vyhodnocení dospěl autor k několika 
závěrům. 

16.1.1. Modelování a analýza 
A) Při lineárně stabilitní analýze dochází při zatížení rovnoměrným zatížením k interakci 

lokálního boulení stojiny a klopení vlivem kumulace normálových a smykových napětí 
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nad podporou. To přináší tři nežádoucí aspekty: Vlastní tvar je těžké nalézt, není to 
zpravidla první vlastní tvar. Vlastní tvary nemají hladký průběh. Samotné vlastní číslo, 
a tudíž i odvozený kritický moment jsou touto interakcí ovlivněny. 
Pro určení kritického momentu je třeba nalézt takové vlastní číslo, jemuž příslušný 
vlastní tvar nejlépe odpovídá klopení. Pro získání tvaru geometrické imperfekce se 
doporučuje potlačit výztuhy, případně zesílit stojinu. 

B) Při modelování spřažené desky je třeba zvážit rozsah potrhané oblasti. Uvažování celé 
oblasti záporného momentu je příliš konzervativní. Délku oblasti s trhlinami je možné 
uvažovat jako cca polovinu délky oblasti záporného momentu. Pro analýzu klopení je 
nutné nechat desku v příčném směru neporušenou. Řešením je tedy rozdělit desku 
umělými příčnými trhlinami a jednotlivé segmenty propojit výztuží. Tyto segmenty 
jsou na vnitřní polovině své kontaktní plochy spojeny s horní pásnicí. Rozteč trhlin se 
doporučuje rovna vzdálenosti příčné výztuže. 

16.1.2. Příčná ztužidla a výztuhy 
C) Předběžná studie na zjednodušeném modelu potvrdila obecná tvrzení Johnsona a 

Caffoly [25]. Výztuhy stěn se chovají jako poddajné a příčná ztužidla jsou tuhé 
podpory. To platí ale za předpokladu, že jsou ztužidla na volném konci podepřena.  

D) V případě modelů parametrické studie je situace složitější. Ztužidla tu jsou provedena 
pouze mezi nosníky. V těchto případech byl v lineární analýze pozorován způsob 
vybočení dvojího druhu: „vstřícný“ a „obrácený“. U „vstřícného“ způsobu vybočení, 
kdy nosníky vybočují současně, došlo k příčnému posunu ztužidel. Délka půlvlny 
vybočení je vzdáleností ztužidel sice ovlivněna, ale není s ní shodná. U „obráceného“ 
vlastního tvaru jsou místa připojení ztužidel inflexními body. Posun ztužidel se u 
některých modelů v malé míře vyskytl i při nelineární analýze. V praxi, kdy je 
imperfekce nosníků nahodilá, by tento případ posunutí ztužidel nastat neměl. 

16.1.3. Lineárně pružná analýza 
E) Parametr vzájemné vzdálenosti nosníků zohledňující tuhost spřažené desky má na 

klopení velmi malý vliv, stejně tak poměr rozpětí polí prakticky neovlivní hodnotu 
kritického momentu. 

F) Ze sledovaných parametrů je kritický moment závislý především na „podsaditosti“ 
nosníku (bf/hw). Kritický moment také ovlivňuje rozpětí nosníku a vzdálenost ztužidel. 

16.1.4. GMNIA 
G) U 15 modelů bylo dosaženo momentu únosnosti nad podporou, aniž by došlo ke 

klopení. Klopení tak v těchto případech neovlivňuje pružnou únosnost. Tento fakt 
jednoznačně dokládá značnou konzervativnost výpočetních postupů, dle kterých byly 
dimenze modelů vybrány. 

H) Únosnost v klopení nejvíce ze všech parametrů ovlivňuje „podsaditost“ nosníku. 
Celkové rozpětí má na vznik klopení podstatně větší vliv než vzdálenost ztužidel. 

16.1.5. Porovnání výstupů 
I) Výsledky výpočtů podle Johnsona a Collina se v některých případech významně liší (o 

desítky %) a u některých parametrů byly sledovány též opačné tendence 
(nárůst/pokles). Rozdíly byly obecně větší u modelů s neobvyklými dimenzemi, 
zatímco u nosníků s rozměry odpovídajícími inženýrské praxi byly rozdíly menší. 
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Výsledky metody dle Collina se obecně více shodují s výsledky parametrické studie než 
výsledky podle Johnsona. V zásadě lze ale pro výpočet štíhlosti akceptovat obě 
metody. 

J) Závislost distorzního klopení spřažených nosníků na parametrech definovaných 
Bradfordem se prokázat nepodařilo. U všech těchto parametrů je příliš akcentována 
vzdálenost pevných bodů (ztužidel) a naopak rozhodující parametr studie 
„podsaditost“ je zohledněn velmi málo. Závislost se nepodařila prokázat ani u 
výsledků porovnávacích metod. 

K) Aplikace křivek klopení dle Eurokódu na metody dle Johnsona a Collina dávala ve 
vztahu k výsledkům parametrické studie velmi konzervativní součinitel klopení, a to i 
při použití křivky „c“ namísto doporučené křivky „d“. 

L) Přímé použití vzorců Greinera a Tarase [26] pro součinitel klopení odvozených pro LTB 
dává výsledky které jsou méně konzervativní než křivka klopení “d“ z Eurokódu, avšak 
více než křivka „c“. 

M) V porovnání uspěla metoda podle Collina a Höglunda, která zkoumá průběh 
součinitele klopení na nosníku. Používání této metody lze jednoznačně doporučit. 

16.2. Doporučení na úpravu návrhového postupu 

Z výsledků parametrické studie vyplývá, že distorzní klopení spřaženého nosníku nad 
vnitřní podporou nenastává, pokud je  

- „podsaditost“ nosníku bf/hw > 0,2 

- štíhlost v klopení určená lineární analýzou LTλ < 0,6 

Vzhledem k tomu, že „podsaditost“ nosníku se ukázala být klíčovým parametrem studie, 
považuje autor výše uvedené kritérium za postačující pro to, aby se v případě, že je splněno 
ustoupilo od posouzení vlivu klopení na únosnost. 

Na základě druhého závěru byl pak upraven vztah pro křivku klopení, který je popsán 
vztahem (15.1). Použití tohoto vztahu bylo ověřeno jeho aplikací na štíhlosti vypočtené podle 
metod Johnsona a Collina s uspokojivým výsledkem. Tato metoda dává pro součinitel klopení 
srovnatelné hodnoty jako Collinova metoda modifikovaná podle Höglunda. 

Pro aplikaci výše uvedených kritérií a upraveného postupu, musejí být splněny podmínky 
odpovídající modelům parametrické studie, tedy: nad podporou musí být provedeno tuhé 
ztužidlo a stojina nosníku musí být navržena na účinky boulení. 

Aplikace této upravené metody by měla pozitivní dopad na zjednodušení návrhového 
postupu a zvýšení návrhové únosnosti. 

16.3. Návrhy na další výzkum 

V rámci této disertace byla ověřena technika modelování a provedena rozsáhlá 
parametrická studie s výše uvedenými závěry a doporučeními. V rámci dalšího výzkumu 
autor doporučuje tuto studii ještě rozšířit především co do počtu modelů. Aby bylo možné 
zobecnit závěry této práce, bude potřeba mít pro každý parametr alespoň 6 modelů, spíše 
10.  

Studii by bylo též vhodné rozšířit o parametr poměru šířky horní a dolní pásnice, který by 
sice pravděpodobně neměl velký vliv na chování modelů MKP, ale vstupuje do vzorců metod 
řešení U-rámu. Případným dalším parametrem by mohl být výškový náběh nosníku u vnitřní 
podpory. 

Nová studie by se mohla rozšířit na mosty v půdorysném oblouku, kde vstupuje do hry 
ještě kroucení průřezu. Naopak rozšiřování studie o mosty šikmé autor nedoporučuje, 
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protože jejich chování bude v případě kolmých příčných ztužidel příznivější vzhledem k různé 
úrovni namáhání spojovaných průřezů a v případě šikmých ztužidel lze jejich sníženou tuhost 
určit.  

Klopení spřaženého nosníku nad vnitřní podporou je fenomén, který se v praxi u 
ocelobetonových mostů s horní mostovkou vyskytuje velmi málo. Je tedy třeba vynaložit 
úsilí, aby se kvůli příliš konzervativní metodě posuzování zbytečně nesnižovala návrhová 
únosnost těchto nosníků, protože to v důsledku vede ke zbytečným nákladům navíc. 
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