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Příspěvek popisuje způsob hledání optimální-

ho tvaru skořepinových konstrukcí pomocí 

dostupných programů umožňujících geometricky 

nelineár ní analýzu konstrukcí. Práce navazuje 

na článek popisující práci Heinze Islera, velkého 

švýcarského inženýra, který hledal a  ověřoval 

optimální tvar skořepin pomocí fyzikálních mode-

lů. Postup hledání tvaru je ukázán na dvou pří-

kladech skořepin postavených podle Islerových 

projektů. ❚ The paper describes a method of 

seeking the optimal shape of shell structures 

using available software enabling analyzing 

geometrically non-linear structures. The work 

is based on an article describing the work of 

Heinz Isler, a great Swiss engineer, who sought 

and verified the optimal shape of the shell using 

physical models. The process of form seeking 

is presented on two examples of shells built 

according to Isler’s projects.

Loňského roku byla v  [3] připome-

nuta práce významného projektanta 

prof.  Dipl.-Ing.  Heinze Islera, Dr.h.c., 

podle jehož projektů bylo postaveno ví-

ce než 1 500 skořepinových konstruk-

cí. Navrhoval krásné a úsporné stavby, 

které byly vyvinuty na základě modelo-

vých zkoušek. Dvě popsané konstruk-

ce – skořepinu tvaru polštáře a skoře-

pinu volného tvaru navrženou pro čer-

pací stanici Deitingen Süd – jsme ověři-

li statickou analýzou využívající geome-

tricky nelineární programy.

Prof.  Isler analyzoval konstrukce 

ve dvou na sebe navazujících krocích. 

V  prvním kroku na  modelu membrá-

ny pod tlakem (membrane under pres-

sure) nebo obrácené zavěšené texti-

lie (hanging cloth reversed) určil tvar 

membránové konstrukce. V  druhém 

kroku, po  pečlivém změření mem-

brány, vytvořil obrácený model sko-

řepinové konstrukce postavené z  po-

lyesterové pryskyřice. Tuto konstruk-

ci pak ověřil modelovým měřením.

Naší snahou bylo nahradit modelo-

vé měření analýzou konstrukcí dostup-

nými programy, které využívají meto-

du konečných prvků a které umožňu-

jí geometricky nelineární analýzu kon-

strukcí. Také my jsme analyzovali kon-

strukce ve dvou na sebe navazujících 

krocích. V prvním kroku jsme určili tva-

ry membránových konstrukcí, v  dru-

hém kroku jsme tyto konstrukce po-

soudili. Při hledání tvaru jsme analyzo-

vali membránu – konstrukci malé ohy-

bové tuhosti, která je namáhána jen 

tahem a  pro zvolené zatížení zaujme 

výslednicový tvar.

URČENÍ  TVARU KONSTRUKCE

Pro analýzu byl využit programový sys-

tém Midas Civil 2011, případně Mi-

das Civil 2012, použitý prvek byl prvek 

„Thick Plate“.

Tvar skořepin byl určen ve dvou na se-

be navazujících krocích. V  prvním ite-

račním kroku byla lineárně analyzována 

rovinná deskostěnová konstrukce ulo-

žená v  místě podpor. Tato konstrukce 

byla zatížena buď kolmo ke střednicové 

rovině (simulace membrány pod tlakem) 

nebo ve svislém směru (simulace zavě-

šené textilie), velikost zatížení byla vole-

na tak, aby konstrukce po provedeném 

lineárním výpočtu dosáhla cca 80 až 

90 % požadovaného vzepětí skořepiny. 

Lineárním výpočtem byl urychlen výpo-

čet bez újmy na přesnosti řešení.

Geometrie konstrukce v druhém ite-

račním kroku vychází z deformací zís-

kaných v prvním kroku. Orientace za-

tížení byla stejná, jako v prvním kroku. 

Velikost zatížení byla volena tak, aby 

deformace konstrukce získané pomocí 

nelineárního výpočtu dosáhly s dosta-

tečnou přesností požadované hodnoty.

SKOŘEPINY TVARU POLŠTÁŘE 

Pro zastřešení průmyslových objek-

tů navrhoval prof.  Isler ekonomické 

skořepiny dvojí křivosti tvaru polštá-

ře (Bubble Shells) [1]. Jednotlivé sko-

řepiny, které byly navrženy pro rozpě-

tí 20 až 59 m, byly na okrajích ztuženy 

předepnutými nosníky, které přenáše-

ly zatížení do  rohových sloupů. Vznik-

ly tak skořepinové moduly, z  kterých 

bylo možné sestavit zastřešení nad ja-

kýmkoliv půdorysem (obr. 1). Skořepi-

ny do rozponu 25 × 25 m mají tloušťku 

80 mm, skořepiny většího rozponu mají 

tloušťku 100 mm.

Tvar skořepiny byl vyvinut z tvaru na-

fukovacího polštáře. Pro jeho naleze-

ní vytvořil Isler jednoduchý model. Me-

zi dřevěný rám a  tuhou podložku vlo-

žil gumovou membránu. Tlakem vzdu-

Obr. 1 Skořepina tvaru polštáře – typické 

uspořádání ❚ Fig. 1 Bubble Shell – typical 

arrangement

Obr. 2 Skořepina tvaru polštáře – nafouknutý 

model ❚ Fig. 2 Bubble Shell – inflated 

model

Obr. 3 Skořepina tvaru polštáře – 1. krok 

výpočtu: a) výpočtový model, b) deformace 

konstrukce ❚ Fig. 3 Bubble Shell 

– 1st step of the analysis: a) calculation model, 

b) deformation of the structure

Obr. 4 Skořepina tvaru polštáře – 2. krok 

výpočtu: a) výpočtový model, b) deformace 

konstrukce ❚ Fig. 4 Bubble Shell 

– 2nd step of the analysis: a) calculation model, 

b) deformation of the structure

Obr. 5 Skořepina tvaru polštáře – tvar 

membrány v řezu uprostřed délky konstrukce: 

a) analýza konstrukce, b) rozdíly mezi tvarem 

membrány a  parabolou 2° a 3° ❚ 

Fig. 5 Bubble Shell – shape of the membrane 

at a section in the middle of the length of 

the structure: a) analysis of the structure, 

b) differences between the membrane shape 

and 2nd degree and 3rd degree parabola
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chu, vháněným podobně jako při na-

fukování kola, se gumová membrána 

zdeformovala do  ekonomického tva-

ru (obr. 2). Protože guma není schop-

na přenášet tlak ani ohyb, je membrá-

na namáhána jen tahem. Obrátíme-li 

ji, získáme konstrukci, která pro stej-

né zatížení bude namáhána jen tlakem.

Při analytickém hledáni tvaru jsme 

postupovali analogicky. Pro analýzu 

jsme zvolili skořepinovou konstrukci 

dvojí křivosti navrženou nad půdory-

sem 20  ×  20  m, která má ve  středu 

vzepětí 2,5 m. 

Hledání tvaru konstrukce

Tvar konstrukce byl určen ve  dvou 

na  sebe navazujících krocích. V  prv-

ním kroku jsme lineárně analyzova-

li deskovou konstrukci tloušťky 80 mm 

(obr. 3a). Deska byla po obvodě nepo-

suvně uložena. Uzly konstrukce byly si-

tuovány v pravidelném rastru 1 × 1 m 

a  jejich souřadnice byly [x1,i; y1,i; z1,i], 

kde z1,i  =  0. Výsledkem lineárního vý-

počtu jsou deformace [Dx1,i, Dy1,i, Dz1,i], 

kde Dx1,i = Dy1,i = 0. Velikost zatížení by-

la zvolena tak, aby se deformace kon-

strukce blížily požadované velikosti.

Deska z betonu C30/37 byla zatíže-

na rovnoměrným zatížením velikosti 

4,35 kN/m2 působícím kolmo ke střed-

nicové rovině. Výsledkem lineárního 

výpočtu jsou deformace uzlů s  hod-

notou maximální deformace ve středu 

konstrukce 1,94 m (obr. 3b).

V  druhém kroku byla analyzována 

konstrukce s geometrií získanou v prv-

ním kroku (obr.  4a). Uzly konstrukce 

mají souřadnice [x2,i = x1,i; y2,i = y1,i; z2,i 

= z1,i + Dz1,i]. Okrajové podmínky a  fy-

zikální charakteristiky zůstávají beze 

změny. Tato konstrukce byla nelineár-

ně analyzována Newton-Raphsonovou 

metodou. Velikost zatížení byla volena 

tak, aby bylo s  dostatečnou přesnos-

tí dosaženo požadované vzepětí sko-

řepiny ve  středu konstrukce, tzn. aby 

max (z2,i + Dz2,i) = h ± Δ, kde h je pro-

jektované vzepětí skořepiny a Δ je ma-

ximální přípustná odchylka od požado-

vaného vzepětí.

Při plošném zatížení 3  800  kN/m2 

kolmém ke  střednicové rovině by-

la dosažena svislá deformace středu 

konstrukce Dzmax = 0,56  m (obr.  4b). 

Výsledná poloha uzlů konstrukce by-

la získána sečtením souřadnic bo-

dů a  jejich nelineárních deformací 

[x´ = x2,i + Dx2,i, y´ = y2,i + Dy2,i, z´ = z2,i + 

Dz2,i]. Maximální vzepětí tedy bylo 1,94 

+ 0,56 = 2,5 [m] ± 0 [m].

Na  obr.  5a je znázorněn tvar kon-

strukce v  průběhu výpočtu. Obr.  5b 

ukazuje rozdíly souřadnic získané křiv-

ky a souřadnic parabol 2° a 3°. Je zřej-

mé, že obvyklý způsob návrhu skoře-

pin vycházející z tvarů analytických kři-

vek je nevhodný.

Posouzení konstrukce

Protože tvar Islerovy skořepiny nebyl 

nikde analyticky popsán, není možné 

ověřit správnost popsaného postupu ji-

nak, než analýzou konstrukce.

Konstrukce, jejíž tvar byl určen 

v předcházející kapitole, byla analyzo-

vána pro účinky vlastní tíhy a dvě po-

lohy zatížení sněhem. Zatížení sněhem 

bylo určeno pro 3.  sněhovou oblast 

s  charakteristickou hodnotou zatíže-

ní 1,5 kN/m2. Rozložení sněhu je zřej-

mé z  obr.  7. Vlastní tíha byla genero-

vána výpočetním programem na  zá-

kladě objemové hmotnosti a  tloušť-

ky desky. Tvar konstrukce byl dán zís-

kanými souřadnicemi uzlů, na okrajích 

bylo specifikováno neposuvné uložení. 

Konstrukce z betonu C30/37 byla vy-

tvořena ze skořepinových prvků typu 

Thick Plate, tloušťka prvků byla 80 mm 

(obr. 6a).

V programu Midas Civil 2011 byl pro-

veden geometricky nelineární výpočet 

pomocí Newton-Raphsonovy meto-

dy. Na obr.  8 jsou uvedena minimální 

5a 5b
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4b

3a
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hlavní napětí, která vznikají od zatížení 

vlastní tíhou při horním a dolním povr-

chu skořepiny. Z obrázků je zřejmé, že 

mimo malé oblasti v rozích je skořepi-

na při obou površích namáhána rovno-

měrným tlakovým namáháním. Získali 

jsme tedy totožné výsledky, jaké získal 

prof.  Isler modelovým řešením. Kon-

strukce je tedy správně navržena a po-

psaný postup nalezení tvaru skořepiny 

je správný. Koncentraci namáhání v ro-

zích skořepiny lze podobně jako u Isle-

rových konstrukcí odstranit zaoblením 

skořepiny v rozích.

Pozoruhodné je, že deformace sko-

řepiny v  jejím středu je pouze 0,3 mm 

a namáhání skořepiny od zatížení vlast-

ní tíhou velikosti cca 2 kN/m2 je pouze 

0,42 MPa, což při použití betonu např. 

třídy C  30/37 s  návrhovou hodnotou 

pevnosti betonu fcd = 20 MPa zname-

ná, že konstrukce je schopna přenést 

cca padesátinásobek své hmotnos-

ti. Vlivem malého tlakového namáhá-

ní jsou dlouhodobé deformace vlivem 

dotvarování betonu bezvýznamné.

Nelineárními analýzami konstrukce 

zatížené vlastní tíhou a  sněhem byly 

získány deformace a vnitřní síly v kon-

strukci. Veškeré namáhání konstrukce 

bezpečně přenesla. Protože maximál-

ní deformace konstrukce při nesyme-

trickém zatížení byla jen 0,7  mm, by-

lo možné provést další výpočty lineár-

ně a  výsledky superponovat. Protože 

programový systém MIDAS umožňu-

je analýzu objemových změn geome-

tricky lineárních deskostěnových kon-

strukcí, bylo také možné provést časo-

vě závislou analýzu.

Skořepinový modul

Při analytickém hledání tvaru bylo po-

stupováno úmyslně podle experimentál-

ního postupu vyvinutého prof.  Islerem. 

Přitom jsme si byli vědomi skutečnos-

ti, že tlak vzduchu působí kolmo na plo-

chu membrány, která je okrajovým rá-

mem pevně připojena k podložce brání-

cí jejímu vodorovnému posunu. Ve sku-

tečnosti působí tíha konstrukce vždy 

svisle a podpěry nejsou neposuvné. 

Pokud je vzepětí skořepiny malé, lze 

rozdíl mezi svislým zatížením a  zatíže-

ním kolmým na  membránu zanedbat. 

Měření deformací a  reakcí na  mode-

lech konstrukcí prokázala, že 90 % za-

tížení je přenášeno v  rozích skořepi-

ny a jenom 10 % zatížení je přenášeno 

na okrajích. Proto bylo možné podepřít 

skořepinu nízkými nosníky, které přená-

ší zatížení do rohů podepřených sloupy 

(obr. 6b). Aby působení skořepiny neby-

lo ovlivněno svislými deformacemi okra-

jů, jsou okrajové nosníky předepnu-

ty parabolickými kabely vyrovnávajícími 

účinky vlastní tíhy. Předpětí je vyvozeno 

šestnácti lany ∅ Lp 15.3–1860.

Velikost předpětí a  vedení kabelů 

bylo studováno v  několika alternati-

vách. Z  hlediska namáhání skořepi-

ny bylo optimální uspořádání uvedené 

na obr. 9. Je samozřejmé, že působe-

ní skořepiny je také ovlivněno vodorov-

nými deformacemi okrajových nosní-

ků. Proto namáhání skořepiny pode-

přené okrajovými nosníky je poněkud 

odlišné od  namáhání neposuvně po-

depřené skořepiny. Přesto je výsledné 

namáhání velmi malé a skořepina bez-

pečně přenese normové zatížení.

Namáhání od  vlastní tíhy je uvede-

no na obr. 10 a minimální nerovnoměr-

né namáhání od  zatížení vlastní tíhou 

a sněhem situovaném podle obr. 7b je 

uvedeno na obr. 11.

Funkce skořepiny byla také ověřena 

stabilitním výpočtem, který byl prove-

den pro kombinaci vlastní tíhy, předpě-

tí a zatížení sněhem. Při nelineární ana-

lýze byla konstrukce zatížena vlastní tí-

hou, předpětím a postupně se zvětšu-

jícím zatížením sněhem. Ztráta stability 

byla dosažena při zatížení, při kterém 

nebylo možné najít rovnováhu vnitřních 

sil na  deformované konstrukci. Výpo-

čet byl proveden pro všechny tři stu-

6a

7a 7b

6b

8a 8b
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dované polohy zatížení. Ztráta stability 

byla dosažena při 33násobku zatížení 

sněhem situovaném na skořepině po-

dle obr. 7b. Na obr. 12 je uvedena de-

formace konstrukce těsně před ztrátou 

stability. Z analýzy je zřejmé, že ke ztrá-

tě stability by došlo později než k poru-

šení konstrukce vlivem vyčerpání pev-

nosti betonu a betonářské výztuže.

SKOŘEPINY ČERPACÍ  STANICE, 

DEIT INGEN SÜD

Krásná a atraktivní skořepina zastřešuje 

čerpací stanici u dálnice N1, která spo-

juje Bern s  Zürichem (obr.  13) [2]. Za-

střešení je tvořeno dvěma trojúhelníko-

vými skořepinami situovanými po obou 

stranách servisní budovy (obr. 14).

Totožné skořepiny tloušťky 90  mm 

vytváří nad trojúhelníkovým půdory-

sem 26 × 31,6 m plochu dvojí křivos-

ti, která jim dává nejen dostatečnou 

únosnost, ale také stabilitu. Podélná 

vodorovná síla je zachycena předpja-

tými táhly probíhajícími servisní budo-

vou. Příčná vodorovná síla je zachy-

cena střešní železobetonovou deskou; 

celková stabilita systému je garantová-

na ztužujícími stěnami budovy.

Aby skruž a  bednění skořepiny bylo 

možné znovu použít, stavěly se kon-

strukce postupně. Proto byly podélné 

předpínací kabely zachycující podél-

nou vodorovnou sílu kotveny v budo-

vě, kde se vzájemně překrývají.

Hledání tvaru konstrukce

Podobně jako u předcházející konstruk-

ce byl tvar skořepiny určen ve dvou na 

sebe navazujících krocích. V prvním kro-

ku jsme lineárně analyzovali trojúhel-

níkovou rovinnou konstrukci sestave-

nou z deskostěnových prvků neposuv-

ně uloženou v  místě budoucích pod-

pěr. Dvě podpory na  nejkratší straně 

trojúhelníka jsou o 4,5 m výše než tře-

tí podpora. Pro výpočetní model MKP 

byly použity prvky Thick Plate z databá-

ze programu. Konstrukce byla navržena 

z betonu C30/37.

Konstrukce byla sestavena z  1 021 

trojúhelníkových prvků a  odpovídající 

počet uzlů byl 558 (obr. 15a). Rozložení 

zatížení membrány po její ploše odpo-

vídalo proměnné tloušťce realizované 

konstrukce. Zatížení bylo voleno tak, 

aby konstrukce po provedeném lineár-

ním výpočtu dosáhla cca 90 % poža-

dovaného vzepětí skořepiny. V  tom-

to modelu byla konstrukce zatížena 

0,75násobkem vlastní tíhy a  proměn-

nost zatížení byla vnesena do  mode-

lu pomocí proměnné objemové hmot-

Obr. 6 Skořepina tvaru polštáře – 

analyzovaná skořepina: a) neposuvně 

podepřená, b) podepřená okrajovými 

nosníky ❚ Fig. 6 Bubble Shell – analyzed 

shell: a) immovably supported, b) supported 

by edge girders

Obr. 7 Skořepina tvaru polštáře 

– zatížení sněhem: a) rovnoměrné, 

b) nerovnoměrné ❚ Fig. 7 Bubble Shell 

– snow load: a) uniform, b) non-uniform

Obr. 8 Skořepina tvaru polštáře – 

hlavní napětí: a) horní povrch, b) dolní 

povrch ❚ Fig. 8 Bubble Shell – principal 

stresses: a) top surface, b) bottom surface

Obr. 9 Skořepina tvaru polštáře – vedení 

předpínacího kabelu ❚ Fig. 9 Bubble Shell 

– layout of the prestressing tendon

Obr. 10 Skořepina tvaru polštáře – 

hlavní napětí: a) horní povrch, b) dolní 

povrch ❚ Fig. 10 Bubble Shell – principal 

stresses: a) top surface, b) bottom surface

Obr. 11 Skořepina tvaru polštáře – 

hlavní napětí: a) horní povrch, b) dolní 

povrch ❚ Fig. 11 Bubble Shell – principal 

stresses: a) top surface, b) bottom surface

Obr. 13 Skořepina čerpací stanice ❚ 

Fig. 13 Gas station shell

Obr. 14 Skořepina čerpací stanice: a) řez 

A-A, b) půdorys ❚ Fig. 14 Gas station 

shell: a) section A-A, b) plan

10a 10b

11a 11b

12

13 14a

14b

Obr. 12 Skořepina 

tvaru polštáře – deformace 

konstrukce před ztrátou stability 

❚ Fig. 12 Bubble Shell – deformation 

of the structure before buckling
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nosti po  ploše (u  podpor je 3× větší 

než v poli). 

Výsledkem výpočtu je deforma-

ce membrány s  hodnotou maximál-

ní z-ové souřadnice zmax = z0 + DZ0 = 

10,3 [m] (obr. 15b).

V  druhém kroku byla analyzována 

konstrukce s geometrií získanou v prv-

ním kroku (obr.  16a). Geometrie kon-

strukce byla definována upravenými 

souřadnicemi bodů [x2,i = x1,i; y2,i = y 1,i; 

z2,i = z1,i + Dz1,i], kde Dz1,i jsou deforma-

ce bodů určené v  prvním kroku. Tak-

to definovaná konstrukce byla nelineár-

ně analyzována Newton-Raphsonovou 

metodou. Zatížení bylo voleno tak, aby-

chom získali skořepinu požadované 

geometrie, tedy aby vrchol skořepi-

ny byl 11,5 m nad úrovní dolních patek 

(obr. 14a a 17). Tato geometrie byla zís-

kána při 515násobku vlastní tíhy.

Posouzení konstrukce

Protože podobně jako u  předcházející 

konstrukce tvar Islerovy skořepiny nebyl 

nikde analyticky popsán, nebylo možné 

ověřit správnost popsaného postupu ji-

nak, než analýzou konstrukce.

Konstrukce, jejíž tvar byl určen v před -

cházející kapitole (obr.  17), byla ana-

lyzována pro účinky vlastní tíhy a čty-

ři polohy zatížení sněhem. Tvar kon-

strukce byl dán získanými souřadni-

cemi uzlů, v  podporách bylo specifi-

kováno neposuvné uložení. Konstruk-

ce z betonu C30/37 byla vytvořena ze 

skořepinových prvků typu Thick Plate, 

tloušťka prvků byla proměnná od 120 

do 360 mm.

Konstrukce skořepiny byla nelineár-

ně analyzována pro účinky vlastní tíhy 

a pro čtyři kombinace vlastní tíhy a za-

tížení sněhem. Hlavní napětí od  účin-

ků vlastní tíhy jsou uvedena na obr. 19, 

hlavní napětí od  vlastí tíhy a  zatížení 

sněhem podle obr. 18c, které vyvozu-

je maximální ohybové namáhání, jsou 

uvedena na obr. 20.

Deformace konstrukce od  vlastní tí-

hy je maximálně 0,8 mm, hlavní napětí 

v krajních vláknech skořepiny je v roz-

sahu -2,1 až 0,06  MPa. Skořepina je 

tedy v celém rozsahu prakticky jen tla-

čena. Konstrukce je tedy správně na-

vržena a popsaný postup nalezení tva-

ru skořepiny je správný. 

Konstrukce zatížená sněhem je na-

máhána hlavním napětím v  rozsahu 

17

18

Obr. 18 Skořepina čerpací stanice 

– zatížení sněhem: a) rovnoměrné, 

b) nerovnoměrné zatížení – podélná polovina, 

c), d) nerovnoměrné zatížení – příčná 

polovina ❚ Fig. 18 Gas station shell: snow 

load a) uniform, b) non-uniform – longitudinal 

half, c), d) non-uniform – transverse half 

Obr. 19 Skořepina čerpací stanice – 

hlavní napětí: a) horní povrch, b) dolní 

povrch ❚ Fig. 19 Gas station shell – 

principal stresses: a) top surface, b) bottom 

surface

Obr. 20 Skořepina čerpací stanice – 

hlavní napětí: a) horní povrch, b) dolní 

povrch ❚ Fig. 20 Gas station shell – 

principal stresses: a) top surface, b) bottom 

surface

21

Obr. 17 Skořepina čerpací stanice – výpočtový model 

❚ Fig. 17 Gas Station Shell – calculation model

Obr. 21 Skořepina čerpací stanice – deformace 

konstrukce před ztrátou stability ❚ Fig. 21 Gas 

station shell – deformation of the structure before 

buckling

15a 15b

16a 16b

Obr. 15 Skořepina čerpací stanice – 1. krok výpočtu: 

a) výpočtový model, b) deformace konstrukce ❚ 

Fig. 15 Gas station shell – 1st step of the analysis: 

a) calculation model, b) deformation of the structure

Obr. 16 Skořepina čerpací stanice – 2. krok výpočtu: 

a) výpočtový model, b) deformace konstrukce ❚ 

Fig. 16 Gas station shell – 2nd step of the analysis: 

a) calculation model, b) deformation of the structure
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od  -3,3  do  1,8  MPa. Maximální ta-

hové napětí, které je menší než prů-

měrná pevnost betonu v  tahu fctm = 

2,9 MPa, lze bezpečně zachytit beto-

nářkou výztuží. Extrémní deformace 

konstrukce se pohybují v   rozsahu do 

+/-10 mm.

Funkce skořepiny byla také ověřena 

stabilitním výpočtem, který byl prove-

den pro kombinaci vlastní tíhy a zatíže-

ní sněhem. Při nelineární analýze byla 

konstrukce zatížena vlastní tíhou a po-

stupně se zvětšujícím zatížením sně-

hem. Ztráta stability byla dosažena při 

zatížení, při kterém nebylo možné na-

jít rovnováhu vnitřních sil na  deformo-

vané konstrukci. Výpočet byl proveden 

pro všechny čtyři studované polohy 

zatížení. Ztráta stability byla dosažena 

při 27násobku zatížení sněhem situo-

vaném na  skořepině podle obr.  18a. 

Na obr. 21 je uvedena deformace kon-

strukce těsně před ztrátou stability. 

Z  analýzy je zřejmé, že ke  ztrátě sta-

bility by došlo později, než k porušení 

konstrukce vlivem vyčerpáni pevnosti 

betonu a betonářské výztuže.

ZÁVĚR

Z  popsaných příkladů řešení je zřej-

mé, že hledání tvarů skořepinových 

konstrukcí na  modelech lze poměrně 

snadno nahradit analýzou konstrukcí 

dostupnými programy, které využíva-

jí metodu konečných prvků a umožňu-

jí geometricky nelineární analýzu kon-

strukcí.

Mimo popsané příklady nyní podrob-

ně studujeme konstrukci skořepiny 

dvojí křivosti navrženou nad protáhlým 

obdélníkem, které profesor  Isler na-

vrhoval pro zastřešení tenisových hal 

a  bazénů. Tuto konstrukci ověřujeme 

nejen analyticky, ale také na  modelu 

postaveném v měřítku 1 : 55. Pro stav-

bu modelu jsme využili moderní tech-

nologii 3D tisku. Snad tak přispějeme 

k renesanci betonových skořepin.
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Statika a dimenzace
stavebních konstrukcí

Nový program
Beton požár

Geotechnické programy

Novinky ve verzi 19:

ý

• Posouzení železobetonových  
  konstrukcí na účinky požáru dle 
  EN1992-1-2

• Obecné namáhání prvků kombinací  
  vnitřních sil N, My, Mz, Vz, Vy, T

• Výpočet pomocí Zónové metody  
  nebo Metody izotermy 500°C

• Normálová a parametrická teplotní  
  křivka

• Různé typy požárních detailů

• Zobrazeni průběhu teploty

• Nový program Šachta - výpočet  
  zatížení na kruhovou šachtu, výpočet  
  vnitřních sil a dimenzace rozhodujícíh  
  železobetonových průřezů

• Skupina pilot - obecný tvar desky a  
  rozmístění pilot, šikmé piloty

• Napojení opěrných zdí na programy 
  Piloty a Skupina pilot

• Tížná zeď - obecný tvar zdi, 
  posouzení zděné kamenné zdi

• Skalní svah - nové typy zadávání 
  vody, převisy u 3D klínu

• Sedání - graf konsolidace 

               ... a mnoho dalších vylepšení


