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Z AVÁDù N Í E N 19 92-1-1: „NAVR HOVÁN Í
BETONOV¯CH KONSTRUKCÍ“ DO PRAXE –

SERIÁ9L2
EN 19

MEZNÍ STAVY PORU·ENÍ P¤I NAMÁHÁNÍ
OHYBEM S P¤ÍPADNOU NORMÁLOVOU SILOU,
ÚâINKY DRUHÉHO ¤ÁDU
I N T R O D U C T I O N O F E N 19 92-1-1 T O P R A C T I C E –
U LTI MATE LI M IT STATES: B E N DI NG WITH OR WITHOUT
AXIAL FORCE, SECOND ORDER EFFECTS
J A R O S L AV P R O C H Á Z K A
Pﬁíspûvek je pokraãováním ãástí uveﬁejnûn˘ch v pﬁedchozích ãíslech tohoto ãasopisu [8], [13]. V této ãásti je upozornûno na vy‰etﬁování betonov˘ch vyztuÏen˘ch prÛﬁezÛ namáhan˘ch ohybem
s pﬁípadnou normálovou silou a ‰tíhl˘ch
tlaãen˘ch prvkÛ.
This paper follows the introductory parts
published in the previous numbers of
this journal [8], [13]. In this part attention is drawn to investigation of reinforced
concrete cross sections subjected to
bending with or without normal force
and slender compression members.
PRÒ¤EZY

NAMÁHANÉ OHYBEM

S P ¤ Í PA D N O U N O R M Á LO V O U
S I LO U

V‰eobecnû
V dal‰ím bude pojednáno o prÛﬁezech
v tzv. bezporuchov˘ch oblastech B (viz
[13]), tj. prÛﬁezech, u nichÏ lze pﬁibliÏnû
pﬁedpokládat zachování jejich rovinnosti

pﬁed a po zatíÏení. Poruchové oblasti D
musí b˘t vy‰etﬁovány napﬁ. s pouÏitím
analogick˘ch pﬁíhradov˘ch modelÛ.
Pﬁi urãování únosnosti Ïelezobetonov˘ch a pﬁedpjat˘ch prÛﬁezÛ se vychází ze
stejn˘ch pﬁedpokladÛ jaké jsou uvedeny
v ENV 1992-1-1 i âSN 73 1201 (aÏ na
hodnoty mezních pﬁetvoﬁení), a to:
• zachovává se rovinnost prÛﬁezÛ,
• pomûrné pﬁetvoﬁení soudrÏné betonáﬁské i pﬁedpínací v˘ztuÏe v tahu i v tlaku
je rovno pomûrnému pﬁetvoﬁení v pﬁilehlém betonu,
• pevnost betonu v tahu se zanedbává
• napûtí v tlaãeném betonu se urãí z návrhového pracovního diagramu (obr. 2 b,
c, event. d viz [8]),
• napûtí v betonáﬁské, popﬁ. pﬁedpínací
v˘ztuÏi se urãí z návrhov˘ch pracovních
diagramÛ (obr. 4, 6 viz [8]),
• pﬁi urãení napûtí v pﬁedpínací v˘ztuÏi se
pﬁihlíÏí k jejímu poãáteãnímu pomûrnému pﬁetvoﬁení.
V mezních stavech únosnosti je omezeno pomûrné pﬁetvoﬁení:
• betonu v tlaku hodnotami εcu2 nebo εcu3

Obr. 14 MoÏná rozdûlení pomûrn˘ch pﬁetvoﬁení v mezním stavu únosnosti
Fig. 14 Possible strain distribution in the ultimate limit strain
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(Tab. 1 viz [8]) v závislosti na tvaru pouÏitého pracovního diagramu betonu
(obr. 2 b, c viz [8])
• betonáﬁské, popﬁ. pﬁedpínací v˘ztuÏe
hodnotami εud u bilineárních pracovních
diagramÛ se stoupající vûtví (obr. 4, 6
viz [8]), v pﬁípadû vodorovné vûtve lze
pﬁedpokládat εud = ∞.
U Ïelezobetonov˘ch prÛﬁezÛ namáhan˘ch centrick˘m zatíÏením se uvaÏuje
pomûrné pﬁetvoﬁení betonu v tlaku εc2
nebo εc3 (Tab. 1 viz [8]) v závislosti na
tvaru pouÏitého pracovního diagramu
betonu. MoÏné oblasti pomûrn˘ch pﬁetvoﬁení jsou uvedeny na obr. 14.
U Ïelezobetonov˘ch prÛﬁezÛ namáhan˘ch ohybem je nutné, v pﬁípadech kdy
byla pouÏita redistribuce momentÛ, omezit pomûr xu/d, tj. pomûr v˘‰ky tlaãené
oblasti xu k úãinné v˘‰ce prÛﬁezu d, v závislosti na pouÏité míﬁe redistribuce [13],
pﬁi ãemÏ pomûr xu/d nesmí b˘t vût‰í neÏ
0,45 u betonÛ tﬁídy C50/60 a niÏ‰ích
a 0,35 u betonÛ tﬁídy C55/67 a vy‰‰ích.
Uveden˘m poÏadavkem je sledováno zaji‰tûní poÏadovaného plastického pﬁetvo-

Obr. 15 Interakãní diagramy MRd a NRd nesoumûrnû
a soumûrnû vyztuÏen˘ch obdélníkov˘ch prÛﬁezÛ
Fig. 15 Interactive diagrams MRd a NRd of non-symmetrically
and symmetrically reinforced rectangular cross-sections
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ﬁení oblasti pﬁilehlé k vy‰etﬁovanému prÛﬁezu pﬁed jejím poru‰ením.
U Ïelezobetonov˘ch prÛﬁezÛ namáhan˘ch tlakem s pﬁípadn˘m ohybem je
tﬁeba uvaÏovat minimální v˘stﬁednost e0,
kde e0 je vût‰í z hodnot h/30 a 20 mm,
pﬁiãemÏ h je v˘‰ka prÛﬁezu. U nesoumûrnû vyztuÏen˘ch prÛﬁezÛ se tato v˘stﬁednost uvaÏuje od pÛsobi‰tû normálové síly
na mezi únosnosti pﬁi pomûrném pﬁetvoﬁení betonu v tlaku εc2 nebo εc3 po celém
prÛﬁezu (obr. 15).
V Y·ET¤OVÁN Í

· T Í H L¯ C H

TL Aâ E N¯C H KONSTR U KC Í

Základní pojmy
Pﬁi vy‰etﬁování ‰tíhl˘ch tlaãen˘ch konstrukcí je dÛleÏité definování a vymezení
‰tíhl˘ch konstrukcí. V EN 1992-1-1 jsou
upﬁesnûny nejdÛleÏitûj‰í základní pojmy
dále uvedené.
ZtuÏující a ztuÏené prvky a systémy.
Konstrukãní prvky a subsystémy, u kter˘ch
se pﬁi vy‰etﬁování a návrhu pﬁedpokládá
Ïe pﬁispívající k celkové vodorovné stabilitû konstrukce, jsou ztuÏující (bracing),
ostatní jsou ztuÏené (braced) – obr. 16.
Termíny „konstrukce posuvná a neposuvná – konstrukce s posuvn˘mi a neposuvn˘mi styãníky“, pouÏívan˘mi v ENV 19921-1 byly opu‰tûny, neboÈ jsou matoucí.
KaÏdá konstrukce je více nebo ménû
posuvná; konstrukce klasifikovaná jako
posuvná mÛÏe b˘t stejnû tuhá jako neposuvná konstrukce. Proto tyto termíny byly
v EN 1992-1-1 nahrazeny termíny „konstrukce neztuÏená a ztuÏená (unbraced
and braced)“.
Vzpûr je termín pouÏívan˘ pﬁi poru‰ení
vyvolaném nestabilitou prvku nebo konstrukce pﬁi jejich perfektnû dostﬁedném
tlakovém zatíÏení, bez jakéhokoliv pﬁíãnéObr. 16 ZtuÏující a ztuÏené prvky a systémy
Fig. 16 Bracing and braced elements and
systems
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ho zatíÏení. Toto je ãistû hypotetick˘ pﬁípad poru‰ení, protoÏe takto definovan˘
vzpûr nevystihuje mezní stav reálné konstrukce, a to vzhledem k imperfekcím, pﬁípadnému pﬁíãnému zatíÏení apod. Pojem
je zaveden pouze z dÛvodu, Ïe jmenovité (nominální) vzpûrné bﬁemeno mÛÏe
b˘t v‰ak pouÏito jako parametr v nûkter˘ch zjednodu‰en˘ch metodách vy‰etﬁování úãinkÛ druhého ﬁádu.Vzhledem
k tomu, Ïe vzpûr pﬁedstavuje hypotetick˘
pﬁípad poru‰ení, není tento vzpûr v textu
normy pouÏíván, vyjma pﬁípadu jmenovitého vzpûrného bﬁemene.
Vzpûrné bﬁemeno je tlakové zatíÏení pﬁi
kterém vzniká vyboãení; pro osamûlé
lineárnû pruÏné prvky je synonymem
Eulerova bﬁemene.
Úãinná délka je délka pouÏívaná pro
popis tvaru prÛhybové kﬁivky; lze ji definovat téÏ jako vzpûrnou délku, tj. vzdálenost mezi koncov˘mi body kloubovû uloÏeného sloupu zatíÏeného konstantní
dostﬁednû pÛsobící tlakovou silou, mající
stejn˘ pﬁíãn˘ prÛﬁez a vzpûrné bﬁemeno
jako skuteãn˘ prvek.
Osamûlé prvky jsou samostatné izolované prvky, nebo ãásti konstrukce, které pro
úãely návrhu lze povaÏovat za osamûlé.
Úãinky prvního ﬁádu vy‰etﬁujeme na
nedeformované konstrukci, av‰ak pﬁi zahrnutí geometrické imperfekce. Tyto imperfekce jsou interpretovány jako odchylky ve tvaru sklonûní stﬁednice nebo pﬁídavnou v˘stﬁedností ei.
Úãinky druhého ﬁádu jsou pﬁídavné
úãinky zatíÏení vyvolané deformací konstrukce.
Jmenovit˘ (nominální) moment druhého ﬁádu je moment druhého ﬁádu
pouÏívan˘ v nûkter˘ch zjednodu‰en˘ch
metodách pro stanovení celkového momentu pro návrh pﬁíãného prÛﬁezu
v mezním stavu únosností. MÛÏe b˘t definován jako rozdíl mezi mezním momentem únosnosti a odpovídajícím momentem prvního ﬁádu. Pokud je mezní bﬁe-
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meno vyvoláno nestabilitou pﬁed dosaÏením mezní únosnosti pﬁíãného prÛﬁezu,
pak nominální moment druhého ﬁádu je
vût‰í neÏ moment druhého ﬁádu odpovídající ztrátû stability.
Úãinky druhého ﬁádu
U ‰tíhl˘ch tlaãen˘ch prvkÛ (napﬁ. sloupÛ,
stûn, pilot, obloukÛ, skoﬁepin) a konstrukcí je nutno respektovat rovnováhu na pﬁetvoﬁeném prvku, popﬁ. konstrukci.
Prakticky to znamená, Ïe je tﬁeba pﬁihlíÏet
k úãinkÛm prvního i druhého ﬁádu.
Pﬁetvoﬁení je tﬁeba vy‰etﬁovat pﬁi uvaÏování pﬁíslu‰n˘ch úãinkÛ trhlin, nelineárních
vlastností materiálÛ a dotvarování.
Dovoluje se v‰ak i uvaÏovat lineární vlastnosti materiálÛ a poãítat s hodnotami
redukovan˘ch tuhostí. Tam, kde je to
v˘znamné, je v‰ak nutno pﬁi vy‰etﬁování
zahrnout úãinek ohebnosti pﬁipojen˘ch
prvkÛ a základÛ (interakce základová
pÛda – konstrukce).
Norma pﬁipou‰tí zanedbat úãinky druhého ﬁádu, pokud jsou men‰í neÏ 10 %
odpovídajících úãinkÛ prvního ﬁádu. Toto
je obecné konstatování, zjednodu‰ující
kriteria pro praktické navrhování jsou uvedena dále.
Zjednodu‰ená kriteria pro zanedbání
úãinkÛ druhého ﬁádu – osamûlé
sloupy
U osamûl˘ch prvkÛ lze zanedbat úãinek
druhého ﬁádu, pokud ‰tíhlost λ je men‰í
neÏ hodnota λlim daná vztahem

λlim =

20 ABC
n

(30)

kde A = 1/(1 + 0,2 φef), neznáme-li φef ,
lze uvaÏovat A = 0,7; B = (1 + 2 ω)1/2;
neznáme-li ω, lze uvaÏovat B = 1,1; C =
1,7 – rm, neznáme-li rm , lze uvaÏovat C =
0,7; φe je úãinn˘ souãinitel dotvarování, viz
vztah (38); ω = As fyd /(Ac fcd) je mechanick˘ stupeÀ vyztuÏení; As je prÛﬁezová
plocha celkové podélné v˘ztuÏe; Ac je
prÛﬁezová plocha betonového prÛﬁezu;
n = NEd /(Ac fcd) je pomûrná normálová
síla; rm = M01 /M02; M01, M02 jsou koncové ohybové momenty prvního ﬁádu;
pﬁiãemÏM01 ≥ M02, pokud M01
a M02 vyvozují tah na stejné stranû, je rm
kladné (C ≤ 1,7), jinak je rm záporné (C >
1,7), hodnota rm = 1,0 (tj. C = 0,7) má
b˘t uvaÏována v pﬁípadech:
• ztuÏen˘ch prvkÛ s momenty prvního
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ﬁádu pﬁeváÏnû vyvozen˘mi imperfekcemi nebo pﬁíãn˘m zatíÏením,
• neztuÏen˘ch prvkÛ.
·tíhlost u osamûl˘ch prvkÛ se stanoví ze
vztahu

λ = λ0 / i

(31)

kde λ0 je úãinná délka a i je polomûr setrvaãnosti betonového prÛﬁezu neporu‰eného trhlinami. Pﬁíklady úãinné délky pro
osamûlé prvky s konstantním pﬁíãn˘m
prÛﬁezem jsou uvedeny na obr. 17.
U tlaãen˘ch prvkÛ pravideln˘ch rámÛ lze
‰tíhlostní kriterium (vztah (31) kontrolovat pomocí úãinné délky stanovené
• pro ztuÏené prvky (obr. 17f) ze vztahu


k1  
k2
l 0 = 0, 5l ⋅ 1+
 1+

 0, 45 + k1   0, 45 + k2 

(32)

• pro neztuÏené prvky (obr. 17g) ze vztahu

k ⋅k 
l 0 = l ⋅ max  1+ 10 1 2 ;
0, 45 + k1 



k1  
k2   
1+
 ⋅ 1+
 
 1+ k1   1+ k2   

není prokázáno, Ïe v mezním stavu únosnosti nejsou tyto prvky poru‰eny trhlinami.
U osamûl˘ch prvkÛ s mûnící se normálovou silou a/nebo pﬁíãn˘m prÛﬁezem, lze
ve vztahu (31) stanovit úãinnou délku
pomocí vzpûrného bﬁemene NB (vypoãteného napﬁ. numerickou metodou)
l0 = π (EI / NB)1/2

kde EI je reprezentativní ohybová tuhost
a NB vzpûrné bﬁemeno vyjádﬁené pomocí EI.
Zjednodu‰ená kriteria pro zanedbání
úãinkÛ druhého ﬁádu – budovy
U budov se ztuÏujícími prvky lze úãinek
druhého ﬁádu zanedbat, pokud je splnûna nerovnost
FV , Ed ≤ 0,1FV , B =

kde k1, k2 jsou pomûrné ohebnosti omezující pootoãení v koncích 1 a 2 prutu, k =
(Θ / M).(EI / l); Θ je pootoãení upnut˘ch
prvkÛ vyvozené ohybov˘m momentem
M (obr. 17f, g); EI je ohybová tuhost tlaãeného prvku; L je svûtlá vzdálenost tlaãeného prvku mezi koncov˘mi upnutími.
Pokud pﬁipojen˘ tlaãen˘ prvek (sloup)
ve styãníku pﬁispívá k pootoãení pﬁi vyboãení, pak má b˘t místo EI / l ve vztahu pro
k pouÏito (EI / l)a + (EI / l)b; kde a a b
pﬁedstavují tlaãen˘ prvek (sloup) nad
a pod styãníkem. Tuhosti upnut˘ch prvkÛ
by mûly zahrnovat úãinek trhlin, pokud

B

(35a)

kde ξ je souãinitel závisl˘ na podlaÏí, promûnû tuhosti, nepoddajnosti vetknutí do
základu a rozdûlení zatíÏení, ∑EI je souãet
ohybov˘ch tuhostí ztuÏujících prvkÛ v uvaÏovaném smûru, zahrnující pﬁípadn˘ vliv
trhlin a L je celková v˘‰ka budovy nad
úrovní vetknutí.
Pokud nejsou k dispozici pﬁesnûj‰í údaje

Obr. 17 Pﬁíklady rÛzn˘ch zpÛsobÛ vyboãení a odpovídajících úãinn˘ch délek
Fig. 17 Examples of various buckling forms and appropriate effective lengths
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(35)

kde FV,B je celkové vzpûrné bﬁemeno zahrnující celkov˘ ohyb a smyk, FV,BB je celkové vzpûrné bﬁemeno pro prost˘ ohyb
a FV,BS je celkové vzpûrné bﬁemeno pro
prost˘ smyk.
Celkové vzpûrné bﬁemeno pro prost˘
ohyb FV,BB lze stanovit ze vztahu
FV,BB = ξ ∑ EI / L2
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EI = 0,4 Ecd Ic

(35b)

kde Ecd je návrhová hodnota modulu
pruÏnosti (Ecd = Ecm / γcE, kde γcE = 1,2), Ic
je moment setrvaãnosti ztuÏujícího prvku
neporu‰eného trhlinami.
Pokud ztuÏující systém má po v˘‰ce
konstantní tuhost a celkové svislé zatíÏení
narÛstá stejnû po podlaÏích, lze ξ stanovit
ze vztahu

ξ = 7, 8 ⋅

ns
1
⋅
ns + 1, 6 1+ 0, 7k

(35c)

kde ns je poãet podlaÏí a k pomûrná poddajnost momentu ve vetknutí do základu.
Pomûrnou poddajnost momentu ve
vetknutí do základu lze stanovit ze vztahu
k = (Θ / M).(EI / L )

FV , BB

= 0,1
1+ FV , BB FV , BS
(33)

(34)

pro urãení tuhostí, lze pro ztuÏující prvky
s trhlinami pouÏít vztah

(35d)

kde Θ je pootoãení vyvozené ohybov˘m
momentem M, EI je ohybová tuhost tlaãeného prvku a L je celková v˘‰ka ztuÏujícího prvku.
Celkové vzpûrné bﬁemeno pro prost˘
smyk FV,BS lze stanovit ze vztahu
FV,BS = ∑ S

(35e)

kde ∑ S je celková smyková tuhost ztuÏujících prvkÛ; lze ji stanovit jako vodorovnou sílu pﬁi úhlu zkosení γ = 1,0
(obr. 18).
Celková smyková deformace ztuÏujících
prvkÛ je obvykle ovlivÀována místními
ohybov˘mi deformacemi (obr. 18); proto
pokud nepoãítáme pﬁesnûji, trhliny mohou b˘t pﬁi v˘poãtu S uvaÏovány stejn˘m
zpÛsobem jako pﬁi v˘poãtu EI (vztah
(35b)).
U budov se ztuÏujícími prvky bez

Obr. 18 Definice celkov˘ch ohybov˘ch a smykov˘ch
deformací(1/r a γ) a odpovídajících tuhostí (EI a S)
Fig. 18 Definition of global bending and shear
deformation (1/r and γ) and the corresponding
stiffnesses (EI a S)
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v˘znamn˘ch smykov˘ch deformací (smykové stûny pouze s pﬁípadn˘mi velmi
mal˘mi otvory) lze zanedbat úãinky druhého ﬁádu, pokud
FV,Ed ≤ 0,1 FV,BB

(36)

kde FV,Ed je celkové svislé zatíÏení ztuÏen˘ch i ztuÏujících prvkÛ, FV,BB je jmenovité
celkové vzpûrné bﬁemeno pro ohyb –
vztahy (35a) aÏ (35d).
V pﬁípadû, Ïe jsou splnûny následující
podmínky:
• konstrukce není torznû nestabilní, tj. je
pﬁimûﬁenû symetrická,
• smykové deformace jsou zanedbatelné
(ve ztuÏujícím systému sestávajícím pﬁeváÏnû ze smykov˘ch stûn nejsou velké
otvory),
• ztuÏující prvky jsou tuze vetknuté
v základech, tj. jejich pootoãení v základech jsou zanedbatelná.
• tuhost ztuÏujících prvkÛ je pﬁibliÏnû konstantní po jejich v˘‰ce,
• celkové svislé zatíÏení vzrÛstá stejnû po
jednotliv˘ch podlaÏích,
lze vztah (35) pﬁevést na vztah
FV , Ed ≤ 0, 31⋅

ns
∑ E cd Ic
⋅
ns + 1, 6
L2

(37)

kde FV,Ed je celkové svislé zatíÏení na ztuÏené a ztuÏující prvky, ns je poãet podlaÏí,
L je celková v˘‰ka budovy nad úrovní
vetknutí, Ecdje návrhová hodnota modulu
pruÏnosti betonu (Ecd = Ecm / γcE, kde γcE =
1,2) a Ic je moment setrvaãnosti (prÛﬁezu
neporu‰eného trhlinami) ztuÏujícího
prvku.
Poznámka: Pﬁi pouÏití vztahÛ (36a) aÏ
(36d) a uvaÏování tuhého vetnutí do
základu (k = 0), obdrÏíme konstantu
0,31 ve vztahu (37) jako souãin
0,1.0,4.7,8. Konstanta 0,31 mÛÏe b˘t
nahrazena hodnotou 0,62, pokud je
ovûﬁeno, Ïe ztuÏující prvky nejsou v mezním stavu únosnosti poru‰eny trhlinami.
Úãinek dotvarování
Pﬁi vy‰etﬁování druhého ﬁádu je tﬁeba uvaÏovat úãinek dotvarování. Vliv trvání zatíÏení mÛÏe b˘t uvaÏován zjednodu‰en˘m
zpÛsobem pomocí úãinného souãinitele
dotvarování ϕef, kter˘ spolu s návrhov˘m
zatíÏením poskytne deformaci z dotvarování (kﬁivost) odpovídající kvazi- permanentnímu zatíÏení (obr. 19). Úãinn˘ souãinitel dotvarování ϕef lze odvodit, pﬁedpokládáme-li Ïe pﬁírÛstek kﬁivosti od
dotvarování, stanoven˘ pomocí souãiniteB
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le dotvarování ϕ a kvazi-permanentní
hodnoty ohybového momentu MEqp
(MSP), je rovn˘ kﬁivosti stanovené pomocí tohoto úãinného souãinitele dotvarování ϕef a návrhového ohybového momentu pﬁi uvaÏované návrhové kombinaci zatíÏení MEd (MSÚ), tedy

ϕ

MEqp
EI

= ϕ ef

MEqp
MEd
⇒ ϕ ef = ϕ
EI
E Ed

Abychom nemuseli provádût iteraci
a ovûﬁovat stabilitu pﬁi kvazi-permanentním zatíÏení s ϕ (∞, t0), mÛÏeme pﬁi stanovení ϕef vycházet z ohybov˘ch momentÛ
prvního ﬁádu, tedy stanovit ϕef ze vztahu

ϕef = ϕ (∞, t0) M0Eqp / M0Ed

(38)

kde ϕ (∞, t0) je koneãn˘ souãinitel dotvarování, M0Eqp je ohybov˘ moment prvního
ﬁádu vyvozen˘ kvazi-permanentním zatíÏením (mezní stav pouÏitelnosti) a M0Ed
je návrhov˘ ohybov˘ moment prvního
ﬁádu vyvozen˘ uvaÏovanou kombinací
zatíÏení (mezní stav únosnosti).
Pﬁi pouÏití momentÛ prvního ﬁádu obdrÏíme ponûkud konzervativní hodnotu ϕef ,
proto není tﬁeba provádût iteraci. Pokud
se pomûr M0Eqp / M0Ed v prvku mûní, lze
ho stanovit v prÛﬁezu s nejvût‰ím ohybov˘m momentem.
Úãinek dotvarování lze zanedbat, tj.
poloÏit ϕef = 0, pokud jsou splnûny následující tﬁi podmínky:
• ϕ (∞, t0) ≤ 2
• λ ≤ 75
• M0Ed / NEd ≥ h
kde M0Ed je ohybov˘ moment prvního
ﬁádu a h je v˘‰ka prÛﬁezu v odpovídajícím
smûru.
Metody vy‰etﬁování úãinkÛ druhého
ﬁádu
Dále jsou uvedeny tﬁi základní metody v˘poãtu úãinkÛ druhého ﬁádu:
1) Obecná metoda zaloÏená na nelineárních v˘poãtech druhého ﬁádu.
2) Zjednodu‰ená metoda v˘poãtu druhého ﬁádu zaloÏená na jmenovit˘ch tuhostech.
3) Zjednodu‰ená metoda zaloÏená na
jmenovité kﬁivosti.
Jmenovité momenty druhého ﬁádu stanovené pomocí zjednodu‰en˘ch metod
uveden˘ch ad 2) a 3) jsou nûkdy vût‰í
neÏ by odpovídaly ztrátû stability. Toto je
zaji‰tûno tím, Ïe celkov˘ moment je kompatibilní s únosností pﬁíãného prÛﬁezu.
Metoda uvedená ad 2) mÛÏe b˘t pouÏi-
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ta pro osamûlé prvky i celé konstrukce, pokud jsou vhodnû urãeny hodnoty tuhostí.
Metoda uvedená ad 3) je vhodná pro
izolované prvky. Nicménû, s realistick˘mi
pﬁedpoklady t˘kajícími se rozdûlení kﬁivosti, mÛÏe b˘t pouÏita také pro konstrukce.
Obecná metoda je zaloÏena na nelineárním vy‰etﬁování zahrnujícím geometrickou nelinearitu, tj. úãinky druhého ﬁádu.
Aplikují se zde obecné zásady platné pro
nelineární vy‰etﬁování, tj.:musí b˘t splnûny podmínky rovnováhy a kompatibility
pﬁetvoﬁení za pﬁedpokladu dostaãujícího
nelineárního chování pouÏit˘ch materiálÛ.
V mezních stavech únosnosti musí b˘t
ovûﬁena schopnost pﬁenesení nepruÏn˘ch deformací v místních kritick˘ch prÛﬁezech pﬁi uvaÏování pﬁíslu‰n˘ch nejistot.
U konstrukcí zatíÏen˘ch pﬁeváÏnû staticky,
lze úãinek pﬁedchozího zatûÏování obecnû zanedbat a lze pﬁedpokládat monotónní nárÛst intensity zatíÏení.
Pﬁi nelineárních v˘poãtech musí b˘t
pouÏity pracovní diagramy betonu a v˘ztuÏe pro v˘poãet úãinkÛ zatíÏení pﬁi uvaÏování úãinku dotvarování betonu. Pﬁi
pouÏití pracovních diagramÛ vycházejících
z návrhov˘ch hodnot, obdrÏíme z v˘poãtu
pﬁímo mezní zatíÏení. Pﬁi pouÏití pracovního diagramu betonu definovaného v oblasti 0 ≤ ec ≤ ec1 vztahem (viz [8])

σc
kη − η 2
,
=
fcd 1+ k − 2 η

(

)

kde η = εc / εc1 a k = 11
, E cd

ε c1
fcd

, a dosa-

díme za fcd = fcm / γc, Ecd = Ecm / γcE; hodnoty εc1, Ecm a fcm jsou uvedeny v Tab. 1
viz [8], γc viz [8]. Hodnota γcE bude uvedena v Národní pﬁíloze, doporuãená hodnota je 1,2.
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Obr. 19 Deformace z dotvarování stanovená
pomocí souãinitele dotvarování ϕ
Fig. 19 Creep deformation based on creep
coefficient ϕ
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Pokud nejsou k dispozici pﬁesnûj‰í modely, dotvarování mÛÏe b˘t uvaÏováno vynásobením v‰ech hodnot pﬁetvoﬁení
v pracovním diagramu betonu souãinitelem (1 + ϕef), kde ϕef je úãinn˘ souãinitel
dotvarování podle vztahu (38). Pﬁízniv˘
úãinek tahového zpevnûní betonu mÛÏe
b˘t uvaÏován, pro zjednodu‰ení v˘poãtu
mÛÏe b˘t i zanedbán.
Obvykle se pﬁedpokládá splnûní podmínek rovnováhy a kompatibility pﬁetvoﬁení
v jistém poãtu pﬁíãn˘ch prÛﬁezÛ. Zjednodu‰enû lze stanovit kﬁivost pouze v kritickém pﬁíãném prÛﬁezu (prÛﬁezech) a pﬁedpokládat pﬁíslu‰nou zmûnu kﬁivosti mezi
tûmito prÛﬁezy, tj. podobnou momentu
prvního ﬁádu, nebo jin˘ zjednodu‰en˘
prÛbûh.
Zjednodu‰ené metody v˘poãtu druhého ﬁádu zaloÏené na jmenovit˘ch tuhostech vycházejí z jmenovit˘ch hodnot
ohybov˘ch tuhostí zohledÀujících úãinky
trhlin pﬁi pﬁihlédnutí k vlivu materiálové
nelinearity a dotvarování betonu. Takto
stanovené hodnoty jmenovit˘ch ohybov˘ch tuhostí se téÏ uplatÀují u pﬁipojen˘ch
prvkÛ zahrnut˘ch do v˘poãtu, tj. u trámÛ,
desek nebo základÛ. Kde je to v˘znamné,
má b˘t uvaÏována interakce konstrukce
s podloÏím.
Jmenovitá tuhost má b˘t definována
takov˘m zpÛsobem, aby celkové ohybové momenty a pﬁíslu‰né normálové síly
vypl˘vající z v˘poãtu mohly b˘t pouÏity
pro návrh prÛﬁezÛ v mezním stavu únosnosti. Pro stanovení jmenovit˘ch tuhostí
‰tíhl˘ch tlaãen˘ch prvkÛ s libovoln˘m pﬁíãn˘m prÛﬁezem lze pouÏít následující vztah
E I = Kc Ecd Ic + Ks Es Is

(39)

kde Ecd je návrhová hodnota modulu
pruÏnosti betonu, (Ecd = Ecm / γcE), Ic je
moment setrvaãnosti betonového prÛﬁezu, Es je návrhová hodnota modulu pruÏnosti v˘ztuÏe, Is je moment setrvaãnosti
v˘ztuÏe vztaÏen˘ k tûÏi‰ti betonového prÛﬁezu, Kc je opravn˘ souãinitel zohledÀující
úãinky trhlin, dotvarování betonu atd., a Ks
je opravn˘ souãinitel zohledÀující pﬁíspûvek v˘ztuÏe.
Za pﬁedpokladu, Ïe ρ ≥ 0,02 lze uvaÏovat:
Ks = 1,0

(39a)

Kc = k1.k2 / (1 + ϕef)

(39b)

kde ρ je geometrick˘ stupeÀ vyztuÏení
ρ = As /Ac, As je celková plocha v˘ztuÏe,
44
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Ac je prÛﬁezová plocha betonového prÛﬁezu, ϕef je úãinn˘ souãinitel dotvarování,
k1 je souãinitel závisející na charakteristické pevnosti betonu fcd,
1/2

k1 = (fck /20) ,
k2 souãinitel závisející na pomûrné normálové síle n = NEd/(Ac fcd) a na ‰tíhlosti
λ,
k2 = n λ / 170 ≤ 0,20,
pokud není známa hodnota λ, lze uvaÏovat k2 = n 0,30 ≤ 0,20.
Zjednodu‰enû, za pﬁedpokladu Ïe ρ ≥
0,01, lze ve vztahu (39) uvaÏovat:
Ks = 0,

(39c)

Kc = 0,3 / (1 + 0,5 ϕef).

(39d)

Vztahy (39c) a (39d) mohou b˘t pouÏity v prvním pﬁiblíÏení nebo pﬁi zjednodu‰eném v˘poãtu nevyÏadujícím iteraci, ale
musí b˘t zkontrolována platnost nerovnosti ρ ≥ 0,01. PouÏití vztahu (39a) je
ãasto vhodnûj‰í neÏ pouÏití vztahu (39c),
ale zde je nutná iterace, neboÈ do v˘poãtu zahrnujeme i v˘ztuÏ.
U staticky neurãit˘ch konstrukcí je tﬁeba
uvaÏovat nepﬁízniv˘ úãinek trhlin v pﬁipojen˘ch prvcích. Uvedené vztahy (36),
(36a) aÏ (36d) pro v˘poãet tuhostí nelze
tedy u tûchto prvkÛ pouÏít. Úãinek trhlin
a vliv tahového ztuÏení lze uvaÏovat napﬁ.
jako pﬁi v˘poãtu pﬁetvoﬁení. Zjednodu‰enû lze uvaÏovat tuhosti pro prÛﬁezy
poru‰ené trhlinami a zavést úãinn˘ modul
pruÏnosti
Ecd,ef = Ecd / (1 + ϕef),

(40)

kde lze pouÏít hodnotu ϕef stejnou jako
u sloupÛ.
Praktické metody v˘poãtu úãinkÛ druhého ﬁádu stanoví celkov˘ návrhov˘
moment (tj. vãetnû momentu druhého
ﬁádu), jako zvût‰en˘ ohybov˘ moment
získan˘ z lineárního vy‰etﬁování, ze vztahu


β
 (41)
MEd = M0 Ed 1+
NB NEd − 1


(

)

kde M0Ed je ohybov˘ moment prvního
ﬁádu, β je souãinitel závisl˘ na rozdûlení
momentÛ prvního a druhého ﬁádu, NEd je
návrhová hodnota normálové síly, NB je
vzpûrné bﬁemeno stanovené na základû
jmenovité tuhosti.
Pro osamûlé prvky s konstantním pﬁíãETON
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n˘m prÛﬁezem a zatíÏením lze pﬁedpokládat, Ïe rozdûlení momentÛ druhého ﬁádu
má tvar sinusoidy, pak

β = π2 / c0 ,

(41a)

kde c0 je souãinitel závisl˘ na rozdûlení
momentÛ prvního ﬁádu, napﬁ. pro konstantní moment prvního ﬁádu je c0 = 8,
pro parabolické je c0 = 9,6 a pro symetrické trojúhelníkové je c0 = 12.
U prvkÛ bez pﬁíãného zatíÏení mohou
b˘t rozdílné koncové ohybové momenty
M01 a M02 nahrazeny ekvivalentním konstantním momentem prvního ﬁádu M0e.
Souhlasnû s pﬁedpokladem konstantního
ohybového momentu prvního ﬁádu pak
pouÏijeme c0 = 8.
Ekvivalentní ohybov˘ moment prvního
ﬁádu M0e stanovíme ze vztahu
M0e = 0,6 M02 + 0,4 M01
≥ 0,4 M02 ,

(41b)

kde M01 a M02 by mûly mít stejné znaménko pokud vyvolávají tah na jedné
stranû prvku, jinak mají znaménko záporné, dále musí platitM02≥ M01.
Tam kde vztahy (41a) nebo (41b) nelze pouÏít, nebo pﬁi globálním v˘poãtu
nûkter˘ch konstrukcí (napﬁ. konstrukcí ztuÏen˘ch smykov˘mi stûnami, kde hlavním
úãinkem zatíÏení je ohybov˘ moment ve
ztuÏujících stûnách), lze uvaÏovat β = 1.
Vztah (41) lze pak psát ve tvaru
MEd =

M0 Ed
1− NB NEd

(42)

Dal‰í praktická metoda je zaloÏena na
lineárních v˘poãtech druhého ﬁádu. Celkové úãinky druhého ﬁádu mohou b˘t získány pﬁi v˘poãtu konstrukce zatíÏené fiktivními vodorovn˘mi sílami FH,Ed, které stanovíme pouÏitím vztahu
FH , Ed =

FH ,0 Ed
1− FV , Ed FV , B

(43)

kde FH,0Ed je vodorovná síla prvního ﬁádu
vyvozená vûtrem, imperfekcemi atd., FV,Ed
je celkové svislé zatíÏení na ztuÏující a ztuÏené prvky, FV,B je celkové jmenovité
vzpûrné bﬁemeno – vztah (35)., popﬁ.
(35a) pokud nejsou v˘znamné smykové
deformace. V tomto pﬁípadû jmenovité
hodnoty tuhostí musí zahrnovat vliv
dotvarování.
Pokud celkové jmenovité vzpûrné bﬁemeno FV,B není definováno, lze pouÏít
vztah
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FH , Ed =

FH ,0 Ed
1− FH ,1Ed FH ,0 Ed

(44)

kde FH,1Ed je fiktivní vodorovná síla dávající
stejné ohybové momenty jako svislé zatíÏení NV,Ed pÛsobící na deformované konstrukci, vypoãtená s pﬁihlédnutím k jmenovit˘m tuhostem.
V˘raz (44) vypl˘vá z postupn˘ch numerick˘ch v˘poãtÛ, kde úãinky svislého zatíÏení a deformaãních pﬁírÛstkÛ, vyjádﬁen˘ch ekvivalentními vodorovn˘mi silami,
jsou sãítány v postupn˘ch krocích. PﬁírÛstky budou tvoﬁit geometrickou ﬁadu po
nûkolika krocích. Pﬁedpokládáme-li, Ïe
toto vznikne jiÏ v prvním kroku (coÏ je
analogické pﬁedpokladu β = 1 ve vztahu
(41)), pak souãet mÛÏe b˘t vyjádﬁen vztahem (44). Tento pﬁedpoklad vyÏaduje,
aby hodnoty tuhostí, reprezentující koneãn˘ stav deformací, byly stejné ve v‰ech
krocích (poznamenejme, Ïe toto je také
základní pﬁedpoklad v˘poãtu zaloÏeného
na jmenovit˘ch tuhostech).
V ostatních pﬁípadech, napﬁ. pokud jsou
pﬁedpokládány prÛﬁezy neporu‰ené trhlinami v prvním kroku a trhliny se objeví
v dal‰ích krocích, nebo pokud rozdûlení
ekvivalentních vodorovn˘ch sil se podstatnû mûní v prvních krocích, pak musí v˘poãet obsahovat více krokÛ, dokud nezískáme geometrickou ﬁadu. V pﬁípadû dvou
dal‰ích krokÛ obdrÏíme vztah
FH , Ed = FH ,0 Ed + FH ,1Ed +

FH ,2 Ed
1− FH ,3Ed FH ,2 Ed

Metody v˘poãtu úãinkÛ druhého ﬁádu
zaloÏené na jmenovité kﬁivosti
Tyto metody jsou vhodné zejména pro
osamûlé prvky s konstantní normálovou
silou a se známou úãinnou délkou l0. Metody poskytují jmenovit˘ moment druhého ﬁádu zaloÏen˘ na prÛhybu, kter˘ se
stanoví z úãinné délky a stanovené maxi-

mální kﬁivosti. V˘sledn˘ návrhov˘ moment se pouÏije pro návrh prÛﬁezu namáhaného normálovou silou a tímto ohybov˘m momentem.
Návrhov˘ moment lze stanovit ze vztahu
MEd = M0Ed + M2

(45)

kde M0Ed je ohybov˘ moment prvního
ﬁádu zahrnující úãinky imperfekcí a M2 je
jmenovit˘ ohybov˘ moment 2. ﬁádu.
Maximální hodnota MEd je závislá na
prÛbûhu momentÛ M0Ed a M2 po délce
prutu; pro M2 lze uvaÏovat parabolick˘
nebo sinusov˘ prÛbûh. U staticky neurãit˘ch prvkÛ M0Ed je stanoveno pro skuteãné okrajové podmínky, zatímco M2 závisí
na okrajov˘ch podmínkách úãinné délky.
Pokud se hodnoty koncov˘ch momentÛ
M01 a M02 li‰í, mohou b˘t nahrazeny ekvivalentním koncov˘m ohybov˘m momentem prvního ﬁádu M0e urãeného ze vztahu (41b).
Jmenovit˘ moment druhého ﬁádu se
stanoví ze vtahu
M02 = NEd e2

(46)

kde NEd je návrhová hodnota normálové
síly, e2 je prÛhyb = (1/r) l02 / c, (1/r) je
kﬁivost, l0 je úãinná délka a c je souãinitel
závisl˘ na rozdûlení kﬁivosti.
Pro konstantní pﬁíãn˘ prÛﬁez prvku se
pouÏívá c = 10 (≈ π2 ). Pokud moment
prvního ﬁádu je konstantní, mÛÏe b˘t uvaÏována niÏ‰í hodnota (c = 8 je dolní limit
odpovídající konstantnímu celkovému
momentu). Hodnota π2 odpovídá sinusovému rozdûlení kﬁivosti, konstantnímu
rozdûlení kﬁivosti odpovídá hodnota 8. Je
tﬁeba poznamenat, Ïe hodnota c závisí na
rozdûlení celkové kﬁivosti po úãinné délce
prvku, kdeÏto c0 ve vztahu (41a) závisí na

rozdûlení kﬁivosti odpovídající pouze momentu prvního ﬁádu.
U prvkÛ s konstantním symetrick˘m prÛﬁezem (vãetnû v˘ztuÏe) lze stanovit kﬁivost ze vztahu
1/r = Kr Kϕ 1/r0

kde Kr je opravn˘ souãinitel závisl˘ na normálové síle, Kϕ je souãinitel zohledÀující
dotvarování, 1/r0 = εyd / (0,45 d) (obr. 20),
εyd = fyd / Es a d je úãinná v˘‰ka.
Pokud v˘ztuÏ není soustﬁedûna u protilehl˘ch okrajÛ, ale ãásteãnû je rozdûlena
i v rovinû rovnobûÏné s ohybem, pak d je
dáno vztahem
d = 0,5 h + is ,

Kr = ( nu – n ) / ( nu – nbal ) ≤ 1 (49)
kde n = NEd / ( Ac fcd ) je pomûrná normálová síla; NEd je návrhová hodnota normálové síly; nu = 1 + ω; nbal je hodnota n
pﬁi maximální momentové únosnosti; lze
uvaÏovat nbal = 0,4, ω = As fyd / ( Ac fyd);
As je plocha ve‰keré v˘ztuÏe a Ac je plocha betonového prÛﬁezu.
Úãinek dotvarování lze vyjádﬁit pomocí
souãinitele
Kϕ = 1 + βef ϕef ≥ 1

Tento pﬁíspûvek byl vypracován
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nu

nb a l
1/r 0

(50)

kde βef je úãinn˘ souãinitel dotvarování,
β = 0,35 + fck / 200 – λ / 150 a λ je ‰tíhlost.

n

n

(48)

kde is je polomûr setrvaãnosti plochy ve‰keré v˘ztuÏe.
Opravn˘ souãinitel Kr (viz obr. 21) mÛÏe
b˘t urãen ze vztahu

Obr. 21 Stanovení opravného souãinitele Kr
Fig. 21 Determination of the coefficient Kr

Obr. 20 Kﬁivost 1/r0
Fig. 20 Curvature 1/r0

(47)
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