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Ronan Point (1968)
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Alfred P. Murrah Building (1995)
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Champlain Towers (2021)
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ROBUSTNOST lze definovat jako

schopnost konstrukce odolat nepříznivým jevům 
jako požár, výbuch, náraz nebo následky lidské chyby, 
aniž by nastalo porušení nepřiměřené původní příčině.

PROGRESIVNÍ ZŘÍCENÍ budovy lze považovat 

za situaci, kdy lokální selhání jednoho konstrukčního prvku 
vede ke zřícení sousedních prvků a k celkovému poškození případně zřícení, 
které je neúměrné původní příčině.

1. Úvodem
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Progresivní zřícení budovy 

Exploze, výbuch, náraz, požár, přetížení sněhem, tsunami, tornádo, teroristické 

útoky ………

Identifikované a neidentifikované hrozby

Velké deformace prvků a spojů

Nelze řešit návrhem, který vychází z meze kluzu/pevnosti

Potřeba tažnosti materiálu

Betonové a ocelobetonové konstrukce

1. Úvodem

7



Zahájení
[presenting 
institution logo]

Welcome

Robustost ocelových a ocelobetonových konstrukcí
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Robustost ocelových a ocelobetonových konstrukcí
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2. NORMY

Zmírňování progresivního kolapsu je zahrnuto v několika evropských 
a zámořských normách a směrnicích

Jsou definovány obecná doporučení k dosažení požadavků na 
robustnost

V metodice empirické postupy pro návrh
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EN 1990
EN 1990, 2.1 (4)P stanoví základní principy robustnosti konstrukcí. Uvádí se, že:

Stavba musí být navržena a provedena tak, aby nebyla poškozena událostmi jako jsou: 
výbuch, náraz a následky lidských chyb v míře nepřiměřené původní příčině.

EN 1990, 2.1 (5)P uvádí, že potenciálnímu poškození konstrukce by mělo být zabráněno
nebo by mělo být omezeno jedním nebo více z:

Zamezení, vyloučení nebo snížení nebezpečí působících na konstrukci

Výběrem konstrukce s nízkou citlivostí na nebezpečí

Výběrem řešení a návrhu, které odolají odstranění prvků nebo omezených částí
konstrukce

Vyloučení systémů, které se bez varování zhroutí

Spojování prvků

2. NORMY
Současné evropské návrhové normy
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EN 1991-1-7 – příloha A

Mimořádná návrhová situace

Strategie založené na identifikovaných
mimořádnýchzatížení (exploze a náraz atd.)

Strategie založené na omezení rozsahu
lokalizované poruchy

Navrh
konstrukce na 
požadovanou

robustnost

Prevence
nebo redukce

zatížení
(např. 

ochranná
opatření)

Návrh
konstrukce, 

která zatížení
přenese

Zvýšení
tvarové

přeurčitosti,  
alternativní

přenos
zatížení

Návrh klíčových
prvků na 

předpokládané
mimořádné
zatížení Ad

Normativní 
pravidla 
např. pro 

celistvost a 
dukltilitu

2. NORMY
Současné evropské návrhové normy

14



Zahájení

Aktuální revize Eurokódů

Pracovní skupina CEN/TC 250/WG 6 „Robustness“

EN 1990 – oddíl 4.4 a informativní příloha E zahrnující strategie založené na 

omezení rozsahu poškození

Explicitní návrh konstrukcí pro identifikované náhodné působení EN 1991

Představení „segmentace“

Vývoj EN 1993 a EN 1998, 

má přímý a nepřímý vliv na dosažení robustnosti

2. NORMY
Připravované evropské návrhové normy
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EN 1990 – Annex E

Návrh na mimořádné zatížení EN 1991 
Explicitní návrh konstrukce 

(např. výbuch, náraz)

Návrh pro zvýšení robustnosti EN 1990 
Strategie založené na omezení rozsahu škod

Návrh konstrukce, 
která odolává 

zatížení (*)

Zabránění nebo 
omezení zatížení

např. ochranná 
opatření, kontrola 

události

Alternativní cesta 
zatížení

poskytnutím deformační 
capacity a tažnosti, nebo 

použitím normativních 
návrhových pravidel

Klíčový prvek

Navrhování 
vybraných členů 
na dané zatížení

Segmentace

rozdělení 
na části

(*) Návrh konstrukce na identifikované mimořádné zatížení může zahrnovat navržené prvky, které částečně nebo úplně selžou,
za předpokladu, že jejich porucha nepovede k dalšímu kolapsu konstrukce a bylo schváleno dotčenými úřady.

2. NORMY
Připravované evropské návrhové normy
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Zámořské

The Unified Facilities Criteria (UFC): Design of Buildings to Resist Progressive 
Collapse (UFC 4-023-03, developed by USA Department of Defense) - 2016 

The USA General Services Administration: Alternate Path Analysis and design 
guidelines - 2016

ASCE 7-16 - 2017

The International Building Code (IBC) - 2018

UK Building Regulations 2010 Approved Document A - 2013

Chinese Code for Anti-Collapse Design of Building Structures (CECS 392) – 2014

Další

2. NORMY
Další normy a předpisy
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Obecné obtížně interpretovatelné požadavky 

Nepředstavují konzistentní soubor pravidel

Požadavky na tažnost 

Chybí poslední výsledky výzkumu

Chybí zjednodušené metody a nástroje

POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ROBUSTNOST V EUROKÓDECH

2. NORMY
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3. O projektu
Projekt je financován z Research Fund for Coal and Steel (RFCS) 
Evropské komise

Cílem je příprava praktických a uživatelsky přívětivých metodik 
pro návrhu ke zmírnění rizika progresivního zřícení 
ocelových a ocelobetonových konstrukcí vystavených 
výjimečným událostem

Metodiky jsou založeny na:

Nedávných projektech

Dostupné literatuře
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Partneři projektu

3. O projektu
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Partneři projektu:

University of Liège – Belgium

University of Coimbra – Portugal

Imperial College London - UK

University of Stuttgart – Germany

University of Trento – Italy

Politehnica University Timisoara – Romania

Czech Technical University of Prague –
Czechia

Rzeszow University of Technology - Poland

Technical University of Delft – The 
Netherlands 

Universitat Politècnica de Catalunya – Spain

INSA de Rennes – France

ECCS – Europe

Feldmann + Weynand GmbH – Germany

ArcelorMittal Belval & Differdange S.A.-
Luxembourg

3. O projektu
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Konstrukční doporučení jsou shrnuty v monografii Příručka pro návrh 

Příručka je na webové stránce ECCS je volně dostupná 

https://www.steelconstruct.com/eu-projects/failnomore/

v 10 různých jazycích: 

angličtině, portugalštině, němčině, italštině, rumunštině, polštině, 

holandštině, španělštině, francouzštině a češtině, 

http://steel.fsv.cvut.cz/FAILNOMORE/index.htm

3. O projektu
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Prezentace na semináři 

představí strategie a metody návrhu,

které jsou uvedeny v monografii Příručka pro návrh 

3. O projektu
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Obsah Příručky pro návrh

První část –
Návrh konstrukce na robustnost

1. Problematika v normách

2. Návrh na robustnost

3. Třídy následků

4. Identifikované hrozby

5. Neidentifikované hrozby

6. Hodnocení rizik

7. Závěry

Druhá část – Řešené příklady

o Ocelová konstrukce v neseizmické oblasti

o Ocelová konstrukce v seismické oblasti

o Ocelobetonová konstrukce

v neseismické oblasti

o Ocelobetonová konstrukce

v seismické oblasti

Třetí část– Přílohy

Čvrtá část - Literatura

3. O projektu
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Návrh na robustnost

1. Úvod

Slabiny:
Volba návrhu
Není soubor pravidel

➔Chybí jasný návod, 
jak na robustnost navrhovat

Accidental design situation

Strategies based on identified accidental 
actions (e.g. explosions and impact)

Strategies based on limiting the extent 
of localised failure

Design the 
structure to 

have 
sufficient 
minimum 

robustness

Prevent or 
reduce the 

action 

(e.g. protective 
measures)

Design 
structure to 
sustain the 

action

Enhanced 
redundancy 

(e.g. alternative 
load paths)

Key element 
designed to 

sustain 
notional 

accidental 
action Ad

Prescriptive 
rules

(e.g. integrity 
and ductility)

Možnosti návrhu podle prEN 1991-1-7

➔Projekt FAILNOMORE se snaží nedostatky překlenout. V druhé kapitole  
přináší obecný princip návrhu, která je založena evropské praxi.

➔Dále je obecný princip shrnut.
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Návrh na robustnost

2. Princip návrhu

Návrh robustnosti 

konstrukce je ve 

vývojovém diagramu

Vývojový diagram je 

základem 

monografie projektu
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Návrh na robustnost

2. Princip návrhu

Tři hlavní části 
vývojového diagramu

A. Určení třídy následků dané 
konstrukce

B. Postup návrhu 
pro identifikované 
mimořádné zatížení

C. Postup návrhu 
pro neidentifikované 
mimořádné zatížení
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Princip návrhu
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Tři hlavní části 
vývojového diagramu

A.Určení třídy následků 
dané konstrukce

B. Postup návrhu 
pro identifikované 
mimořádné zatížení

C. Postup návrhu 
pro neidentifikované 
mimořádné zatížení



Návrh na robustnost

3. Třídy následků

Stavební konstrukce jsou rozděleny do tříd následků, 
které odráží následky selhání konstrukce z hlediska:

Ztráty života

Zranění 

Sociálních ztrát

Ztrát na životním prostředí

Hospodářských ztrát

Klasifikace zjednodušuje stanovení rizika, 
podle tvyru budovy, výškou, obsazeností, materiálem konstrukce, ...
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Návrh na robustnost

3. Třídy následků

V příloze A k EN 1991-1-7 a v EN 1990 jsou popsány tři třídy následků

Consequence 
class (CC)

Categorization of building type and 
occupancy

1 Single occupancy houses ≤ 4 storeys - Agricultural buildings where 
people do not normally enter (e.g., storage buildings), greenhouses -
Buildings into which people rarely go, provided at distance 1.5 times 
height away from others

2a (Lower risk 
group)

5 storey single occupancy houses - Hotels, residential, offices ≤ 4 
storeys - Industrial ≤ 3 storeys - Retailing premises ≤ 3 storeys and < than 
1000 m2 floor area in each storey - Single storey educational buildings -
Buildings ≤ 2 storeys admitting public with floor areas ≤ 2000 m2 at each 
storey

2b (Upper risk 
group)

Hotels, residential, offices > 4 storeys but ≤ 15 storeys - Educational 
buildings > single storey but ≤ 15 storeys - Retailing premises > 3 storeys 
but ≤ 15 storeys - Hospitals ≤3 storeys - Offices greater than 4 storeys but 
not exceeding 15 storeys - Buildings admitting public with floor areas > 
2000 m2 but ≤ 5000 m2 at each storey - Car parking ≤ 6 storeys

3 Buildings defined above as Class 2a and 2b that exceed limits on area 
and storeys - Buildings to which members of the public are admitted in 
significant numbers (e.g., concert halls, grandstands, …etc.) - Stadia 
accommodating more than 5000 spectators - Buildings with hazardous 
substances/processes

CC1: Low consequence for loss of human life, and
small or negligible one for economic, social or 
environmental aspects

CC2: Medium consequence for loss of human life 
and considerable one for economic, social or 
environmental aspects

CC3: High consequence for loss of human life, or 
significant one for economic, social or environmental 
aspects
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3. Třídy následků
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but ≤ 15 storeys - Hospitals ≤3 storeys - Offices greater than 4 storeys but 
not exceeding 15 storeys - Buildings admitting public with floor areas > 
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and storeys - Buildings to which members of the public are admitted in 
significant numbers (e.g., concert halls, grandstands, …etc.) - Stadia 
accommodating more than 5000 spectators - Buildings with hazardous 
substances/processes
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Návrh na robustnost

3. Třídy následků

Všechny stavební konstrukce nelze přesně zařadit 

➔ Zdravý inženýrský názor 

Další doporučení jsou kapitole 3 Příručky pro návrh FAILNOMORE
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Návrh na robustnost

3. Třídy následků

Třída následků umožňuje stanovit postup ověření 
robustnosti

Třída následků 1 (CC1):
Postačuje návrh únosnosti podle evropských návrhových norem 

Třída následků 2 a 3 (CC2a, CC2b a CC3):
Ověření robustnosti předpokládá specifické přístupy, 
od jednoduchých normativních pravidel 
až po pokročilou analýzu rizik a komplexní analytické nebo numerické řešení
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Návrh na robustnost

3. Třídy následků

Po stanovení třídy následků určí projektant ve spolupráci 
se zadavatelem a příslušnými orgány 
potenciální hrozby a scénáře mimořádného zatížení

Identifikace hrozeb a příslušných scénářů umožní 
projektantovi přijmout

Návrh přímo na konkrétní identifikovatelné zatížení a/nebo
Konstrukční řešení, které rozsah poškození neidentifikovatelné mimořádnou 
událostí omezí

Pro CC3 se obecně vyžaduje úplné hodnocení rizik
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Návrh na robustnost

Princip návrhu

19

Tři hlavní části 
vývojového diagramu

A. Určení třídy následků dané 
konstrukce

B. Postup návrhu 
pro identifikované 
mimořádné zatížení

C. Postup návrhu 
pro neidentifikované 
mimořádné zatížení



Návrh na robustnost

4. Identifikované mimořádné zatížení

Ověří se možnost 
preventivních a/nebo 
ochranných opatření 
ke snížení nebo zmírnění 
mimořádné situace

Pokud lze zatížení zabránit, lze 
návrh na tuto konkrétní hrozbu 
ukončit

Pokud lze zatížení pouze 
omezit, je třeba posoudit 
možnou hrozbu explicitně
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Návrh na robustnost

4. Identifikované mimořádné zatížení

Návrh 
na mimořádnou situaci

Pokud nedojde k poškození, 
návrh se ukončí

Pokud dojde k poškození, 
které je nepřijatelné, 
➔ konstrukci je třeba 
přepracovat

Pokud dojde 
k přijatelnému poškození, je jej 
třeba omezit podobně jako 
u neidentifikovatelné 
mimořádné situace
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Návrh na robustnost

4. Identifikované mimořádné zatížení

Návrh na identifikované mimořádné zatížení 
lze opírat o analytické a/nebo numerické metody

Úroveň pokročilých metod závisí na třídě následků

Pro CC2 lze použít normativní postupy nebo zjednodušenou analýzu 
pomocí statického ekvivalentního zatížení

Pro CC3 mohou být požadovány pokročilé metody (dynamická 
analýza, nelineární modely...).
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Návrh na robustnost

4. Identifikované mimořádné zatížení

V kapitole 4 se uvažují čtyři mimořádné zatížení
Náraz
Vnitřní a vnější výbuch
Požár jako mimořádné zatížení
Zemětřesení jako mimořádné zatížení

Volí se různé přístupy s různou úrovní propracovanosti

Jsou představeny ve zvláštní prezentaci
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Návrh na robustnost

5. Návrh na neidentifikované 
mimořádné zatížení
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Princip návrhu

25

Tři hlavní části 
vývojového diagramu

A. Určení třídy následků 
dané konstrukce

B. Postup návrhu 
pro identifikované 
mimořádné zatížení

C. Postup návrhu 
pro neidentifikované 
mimořádné zatížení



Návrh na robustnost

5. Neidentifikované mimořádné zatížení

Návrh pro neidentifikovaná zatížení je založen 
na omezení rozsah lokálního poškození

Metoda alternativního přenesení sil (Alternative Load Path, ALP)

Metoda klíčových prvků

Metoda segmentace

Pokročilost návrhu se pohybuje od zjednodušených analytických 
modelů až po sofistikované plně nelineární analýzy

Výběr metody závisí třídě následků
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Návrh na robustnost

5. Neidentifikované mimořádné zatížení

Pro CC2a norma EN 1991-1-7 

navrhuje účinným systémem 

vodorovného spojení 

(Horizontal Tying systém),

který je normován
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Návrh na robustnost

5. Neidentifikované mimořádné zatížení

Pro CC2b norma EN 1991-1-

7 navrhuje účinným 

systémem vodorovného 

spojení (Horizontal Tying

systém),

který je normován

nebo 

ověření vyjmutím prvku 

➔metoda ALP
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Návrh na robustnost

5. Neidentifikované mimořádné zatížení

Pro CC3 

se doporučuje využít 

metodu ALP 

a zdokonalených přístupů, 

např.  dynamické analýzy.
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Návrh na robustnost

5. Neidentifikované mimořádné zatížení

Pokud ztráta nosného 

prvku způsobí zřícení celku, 

jedná se o klíčový prvek

Návrh se zaměří 

na místní zvýšení únosnosti 

klíčového prvku 

pro uvažovanou 

mimořádnou událost
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Návrh na robustnost

5. Neidentifikované mimořádné zatížení

Alternativou je segmentace

Cílem segmentace 

je zabránit nebo omezit 

počáteční poškození 

tím, že se 

poruchová část konstrukce 

oddělí od zbývající konstrukce

Segmentaci lze založit na 

slabých nebo silných 

přípojích prvku
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Návrh na robustnost

5. Neidentifikované mimořádné zatížení

Možnosti návrhu jsou uvedeny 

v kapitole 5 monografie FAILNOMORE

Jsou dále popsány v řešených příkladech
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Návrh na robustnost

6. Význam styčníků
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Návrh na robustnost

6. Význam styčníků

Structural joints are important structural elements influencing the 
global response of a steel or composite building

A joint can be classified in terms of stiffness, resistance and 
ductility:

Resistance

Nominally hinged

Partial-strength

Full-strength

Stiffness

Nominally pinned

Semi-rigid

Fully rigid

Ductility

Brittle

Ductile for plastic verification

Ductile for plastic analysis
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Návrh na robustnost

6. Význam styčníků
The component method is the analytical method recommended in EN 

1993-1-8 and in EN 1994-1-1 for the characterisation of steel and composite 
joints in terms of stiffness, resistance and ductility

The calculation of these joint properties is basically possible, whatever is 
the applied loading but:

the codes are only providing precise application rules for joints subjected to bending 
moments while, under accidental/exceptional events, interactions between bending 
moments and axial forces may develop at the level of the joints
the joint loading sequence under accidental/exceptional events usually differ significantly 
from those considered at ULS 

In the FAILNOMORE Design Manual, methods allowing for an accurate 
prediction of the joint properties when subjected to M-N interaction are 
provided in Annex A.1
These rules are not detailed in this presentation
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Návrh na robustnost

6. Význam styčníků

Ohybově tuhé styčníky s plnou únosností prvků umožňují zanedbat jejich vliv 

na rozložení vnitřních sil a na celkovou únosnost. Obvykle se jedná o 

neekonomické řešení.

Pro plastickou globální analýzu, se vyhýbáme vzniku plastického kloubu ve 

styčníku. 

V prvku v přiléhajícím k průřezu je třeba dát pozor na horní mez pevnosti oceli 

a uvažovat s duktilitou spoje případně s jeho zvýšenou únosností.

Resistance

Nominaly hinged

Partial-strength

Full-strength

Over-strength with 𝑓𝑜𝑣 = 1,1 × 𝛾𝑜𝑣 × 𝑓𝑦

Pokud styčník není navržen se 
zvýšenou únosností je třeba 

počítat robustnost!
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Návrh na robustnost

6. Význam styčníků
Under exceptional events, it is generally required to take advantage from the 

development of large deformations and from the ultimate resistance of the 
material with the objective of finding a new state of equilibrium in the deformed 
shape after an event

So, ductility and large deformation capacity are seen as important properties 
to be provided to the structural joints

Regardless the nature of the event or of the adopted design strategy, the 
preliminary design of all structural joints for ductility appears as a prerequisite 
(except for over-strength joints)

Ductility

Brittle

Ductile for plastic verification

Ductile for plastic analysis

To achieve it, minimum ductility requirements 
which should be all the time respected by the 

joints are provided in the FAILNOMORE Design 
Manual
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Návrh na robustnost

6.1 Požadavky na tažnost spojů

The objective is to avoid the activation of brittle joint components at 
failure

For pinned joints, requirements are expressed for the welds and for the 
bolt diameter

For the welds, the use of full penetration or full-strength welds is recommended
➔ Design criteria to guarantee the full-strength character of welds are provided in the 

FAILNOMORE Design Manual
For bolts in tension, it is recommended to respect the design criterion provided in EN 
1993-1-8 which links the diameter “d” of the bolt to the thickness “t” of the component in 
bending

Moreover, to allow a sufficient rotation, detailing requirements specific for pinned joints 
are also provided in the FAILNOMORE Design Manual

𝑡 ≤ 0,36𝑑 Τ𝑓𝑢𝑏 𝑓𝑦
This criterion guarantees the activation of a ductile 
failure mode at the level of the component in bending
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Návrh na robustnost

6.1 Požadavky na tažnost spojů

For partial-strength joints :
the use of full-penetration or full-strength welds is also recommended 
If a component in bending is activated at failure, it is also recommended to respect 
the design criterion provided in EN 1993-1-8 which links the diameter “d” of the 
bolt to the thickness “t” of the component in bending
Failure modes “column web in transverse compression” and “beam flange and 
web in compression” should be avoided as they involve local instability 
phenomena

Some specific recommendations are also provided 
for partial-strength composite joints regarding:

The properties of the rebars to be used in the vicinity of the 
joints
The positioning of the first shear stud to be kept at a certain 
distance from the column 

Ductile tension band
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Návrh na robustnost

6.1 Požadavky na tažnost spojů

For full-strength joints :
The same recommendations as for partial-strength joints apply as the connected 
members may exhibit an overstrength which could lead to the activation of the 
joints at failure

For over-strength joints :
There is no specific requirement

As stated in the title, these propositions have to be seen as 
minimum ductility requirements
Addition requirements, more specific to the adopted design 
strategy, may also have to be respected
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Návrh na robustnost

6.2 Spoje čelní deskou

An alternative to the previously presented
criteria the simplified method proposed by
Rölle can be used:

User friendly 
Easy characterisation of joint
Guarantee of ductility through simple constructive criteria
Total joint rotations >80 mrad
Aims to reach an optimal Mode 2 failure
Validated by experiments

Applicable for:
Flush and extended endplate all-steel joints
Steel concrete composite joints - 2 bolt rows
Both plastic & ultimate joint moment resistance 
Partial strength joints: Mj,pl,Rd < 0,7 ∙ Mb,pl,Rd
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Návrh na robustnost
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(1)Case of extended all-steel joint𝐌𝐣 = 𝐅∗𝐭,𝐑𝐝 ∙ 𝐳𝟏+𝐅𝐑𝐅𝐓,𝐑𝐝 ∙ 𝐳𝟐

Simplified method of Rölle – how it works

6.2 Spoje čelní deskou

The product of bolts’ tensile strength and relevant lever
arm (𝑭𝒕,𝑹𝒅∙ 𝒛) assumed to predominantly define Mj

Additional parameters influencing Mj considered
through a correction factor

kj(EEP)
∗ = 0,75 ∙ 1,95 ∙

tEP∙tcf∙fy

m∙mx∙fuB

0,25

Finally, moment capacity given by a simple formula:

𝑴𝐣,𝐩𝐥,𝐑𝐝 = 𝟎, 𝟗 ∙ 𝑭𝒕,𝑹𝒅 ∙ 𝒌𝒋
∗ ∙ 𝐳 (1)
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Návrh na robustnost

m
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parameter criterion*
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ts ൗ
𝑡𝐸𝑃

𝑑𝐵
< 0,65

𝑓𝑦 ≤ 𝑆355

𝑓𝑢𝐵 ≥ 8.8

𝑚 ≥ 3.0𝑑𝐵

𝑚2 ≥ 2.5𝑑𝐵

ℎ𝑏𝑒𝑎𝑚 ≤ 500

6.2 Spoje čelní deskou

Strength of column guaranteed through simple
geometrical criteria

Highly ductile joints achieved through simple
construction criteria for the components of joints

Consideration of horizontal distance m for the ductility
criterion of stiffened T-stub

𝐭𝐄𝐏 ≤ 𝟎, 𝟑𝟑 ∙ 𝐝𝐁 ∙
𝐟𝐮𝐁

𝐟𝐲
∙

𝐦

𝟐,𝟓𝐝𝐁
∙

𝐦𝟐

𝟐,𝟎𝐝𝐁

Simplified method of Rölle – ductility criteria
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Návrh na robustnost

z1

z2

F RFT

F*T

6.2 Spoje čelní deskou

Step 1 - Selection of column profile on basis of simple geometrical criteria

Step 2 - Selection of the joint components with the help of simple ductility
criteria for the T-stub

Step 3 - Derivation of moment resistance:

Simplified method of Rölle – Application in 3 steps

𝐌𝐣 = 𝐅∗𝐭,𝐑𝐝 ∙ 𝐳𝟏 + 𝐅𝐑𝐅𝐓,𝐑𝐝 ∙ 𝐳𝟐
(1)
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Návrh na robustnost

Simplified method of Rölle – Application step 1

Column profile – range of validity

Column web in compression
hc ∙ dB

twc
2 ∙

3 355

fy,c
∙

fuB
1.000

< 7,0

Column web in tension twc > 0,092 ∙ dB ∙
fuB
fy,c

Column web in shear twc > 1,12 ∙
dB
2 ∙ fuB
hc ∙ fy,c

*See Annex A.3.1 in FAILNOMORE Design manual

6.2 Spoje čelní deskou
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Návrh na robustnost

Simplified method of Rölle – Application step 2

Ductility criteria for T-stub

Punching shear – lower limit tep tEP ≥ 0,186 ∙ dB ∙
fuB
fu,EP

Ductility – upper limit tep
(case of stiffened T-stub) 𝑡𝐸𝑃 ≤ 0,33 ∙ 𝑑𝐵 ∙

𝑓𝑢𝐵
𝑓𝑦

∙
𝑚

2,5𝑑𝐵
∙

𝑚2

2,0𝑑𝐵

Upper limit tfc
for 0,9 ∙ 𝑡𝐸𝑃 ≤ 𝑡𝑓𝑐 ≤ 𝑡𝐸𝑃
(case of unstiffened T-stub)

𝑡𝑓𝑐 ≤ 0,4 ∙ 𝑑𝐵 ∙
𝑓𝑢𝐵 ∙ 𝑚

𝑓𝑦 ∙ 2,5𝑑𝐵

*See Annex A.3.1 in FAILNOMORE Design manual

6.2 Spoje čelní deskou

46



Návrh na robustnost

Simplified method of Rölle – Application step 3

Derivation of moment resistance

Plastic joint resistance 𝐌𝐣,𝒑𝒍,𝑹𝒅 = 𝟎, 𝟗 ∙ 𝑭𝒕,𝑹𝒅 ∙ 𝒌𝒋 ∙ 𝒛𝟏 + 𝑭𝑻,𝑹𝑭𝑻,𝑹𝒅 ∙ 𝒛𝟐

Joint correction factor 𝑘𝑗(𝐸𝐸𝑃)
∗ = 0,75 ∙ 1,95 ∙

𝑡𝐸𝑃 ∙ 𝑡𝑐𝑓 ∙ 𝑓𝑦

𝑚 ∙ 𝑚𝑥 ∙ 𝑓𝑢𝑏

0,25

≤ 1,0

Bolt tension load capacity 𝐹𝑡,𝑅𝑑 =
0,9 ∙ 𝑓𝑢𝐵 ∙ 𝐴𝑠

𝛾𝑀2

Tension load capacity of steel rebars 𝐹𝑡,𝑅𝐹𝑇,𝑅𝑑 =
𝑓𝑠𝑘 ∙ 𝐴𝑠
𝛾𝑠

*See Annex A.3.1 in FAILNOMORE Design manual

6.2 Spoje čelní deskou
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𝝋𝒋,𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆
− =

𝒘𝑹𝑪𝑻 +𝒘𝑪𝑾𝑪

𝒁

𝝋𝒋,𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆
+ =

𝒘𝑻

𝟐

Simplified method of Keller – deformation capacity of joints
User friendly
Easy estimation of the deformation capacity both for hogging and sagging moments
Validated by experiments 

𝝋𝒋
+

M+

z

Fc

FT

wT

wCC

𝝋𝒋
−

Longitudinal reinforcement RCT
M-

z

RCT

CWC

wRCT

wCWC

FT

*See Annex A.4.2 in FAILNOMORE Design manual

6.2 Spoje čelní deskou
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Návrh na robustnost

7. Závěry

V prezentaci byla představen princip návrhu únosnosti 

shrnutý v materiálech projektu FAILNOMORE

Pozornost byla věnována spojům, které jsou pro 

únosnost klíčové. 

Jsou popsány minimální požadavky na duktilitu.

V dalších prezentacích budou popsán ukázány na 

praktických příkladech postupy návrhu na robustnost
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Identifikované hrozby

1. Úvod

2. Náraz

3. Výbuch

4. Požár jako 
mimořádná 
událost

5. Zemětřesení 
jako mimořádná 
událost

6. Závěr

1. ÚVOD

Tato část popisuje strategie zmírňování rizika a 
návrhové přístupy pro pět typů identifikovaných
mimořádných zatížení

Prezentace je rozdělena následovně:
1. Úvod
2. Náraz

2.1 Návrhový postup pomocí ekvivalentní statické síly
2.2 Zjednodušená dynamická analýza
2.3 Úplná dynamická analýza

3. Výbuch
3.1 Vnější výbuch
3.2 Vnitřní výbuch plynu

4. Požár jako mimořádná událost
5. Zemětřesení jako mimořádná událost
6. Závěr
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Identifikované hrozby

1. ÚVOD
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Identifikované hrozby

Návrh na robustnost lze provést s ohledem na přímé účinky
extrémního zatížení (identifikovaná zatížení)

Pokud není výsledek návrhu přijatelný, je třeba konstrukci
přepracovat (zmírnění nebezpečí nebo pokročilejší metody
analýzy, pokud je to vhodné)

Návrh má být proveden s ohledem na vhodné metody analýzy,
které závisí na kategorii bezpečnosti nebo třídě následků

1. ÚVOD

4

Třída následků 1 Žádná specifická opatření

Třída následků 2 Zjednodušená analýza a/nebo použití návrhových normových pravidel

Třída následků 3 Dynamická analýza/nelineární analýza, pokud je vhodná
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6. Závěr

1. Úvod

2. Náraz

3. Výbuch

4. Požár jako 
mimořádná 
událost

5. Zemětřesení 
jako mimořádná 
událost

6. Závěr



Identifikované hrozby

Mimořádné zatížení, které působí po velmi krátkou dobu
(obvykle zlomek sekundy)

Zatížení vyskytující se s malou pravděpodobností, ale
významnými následky

Pro budovy je častý náraz vozidlem:
Budovy blízko pozemních komunikací

Parkovací domy nebo budovy blízko parkovišť

Budovy, do kterých je povolen vjezd vozidel a nákladních aut

2. NÁRAZ

6

Náraz vozidla do budovy
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PREVENCE A ELIMINACE NEBEZPEČÍ

Preventivní opatření jsou zaměřena na snížení rychlosti narážejícího
objektu (např. vozidla) a/nebo na omezení přístupu k budově

Nejčastěji používaná opatření jsou:
Náležitý návrh přístupových cest
Použití nárazníků a bloků (trvalé nebo automatické)

Trvalé nárazníky

Automatické nárazníky

2. NÁRAZ
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NÁVRHOVÉ STRATEGIE

2. NÁRAZ

“Náraz je interakční jev mezi pohybujícím se předmětem a
konstrukcí, při kterém se kinetická energie předmětu náhle přemění
na energii deformační. “ EN 1991-1-7

Závislost síly nárazu na čase (EN 1991-1-
7:2006)

Tvrdý náraz (nebo tuhý náraz) – Konstrukce je
považována za tuhou a náražející předmět
absorbuje veškerou energii nárazu
(konzervativní předpoklad)

Měkký náraz – Konstrukce se deformuje a
energie nárazu je rozptýlena

Druhy analýzy
Návrhový postup pomocí ekvivaletní statické síly
(Tvrdý náraz )
Zjednodušená dynamická analýza (Tvrdý nebo měkký
náraz)
Úplná dynamická analýza (Tvrdý nebo měkký náraz)

8
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5. Zemětřesení jako mimořádná událost
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2.1 NÁVRHOVÝ POSTUP POMOCÍ 
EKVIVALENTNÍ STATICKÉ SÍLY

V návrhovém postupu je náraz reprezentován ekvivalentní statickou silou

Návrhový postup může být použitý pro tvrdý náraz a konstrukce třídy následků CC1 a
CC2

Umožňuje posouzení statické rovnováhy, únosnosti a deformací konstrukce

a – výška doporučené oblasti pro působení síly - od 0,25 m (pro auta) do 0,50 m (nákladní auta)
h – poloha výsledné kolizní síly F, výška nad úrovní silnice - od 0,50 m (auta) do 1,50 m (nákladní auta)
x – je střed jízdního pruhu

F

Kolizní síla na nosné spodní stavby v blízkosti jízdních pruhů pro mosty a nosné konstrukce budov (EN 1991-1-7:2006)

10
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2.2 ZJEDNODUŠENÁ DYNAMICKÁ ANALÝZA

Postup závisí na typu nárazu (Příloha C EN
1991-1-7):
• Tvrdý náraz→ pro konstrukce až do třídy CC2b
• Měkký náraz→ pro konstrukce do třídy CC3

Tvrdý náraz

𝑭 = 𝒗𝒓 𝒌 ∙ 𝒎

Maximální nárazová síla na vnější líc budovy:

vr – rychlost nárazu

k, m – tuhost a hmotnost narážejícího předmětu

Dynamický součinitel zatížení (DLF) lze použít pro
navýšení síly o dynamické účinky:

Kroková funkce (čas vzestupu= 0 sek):
DLF= 2.0

Pulzní zatížení: DLF je třeba vyčíslit (DLF = 1.0 
až do 1.8)

Měkký náraz
A. Konstrukce odolává prostřednictvím pružných deformací

See hard impact, but with k being the stiffness of the
structure

B. Konstrukce odolává prostřednictvím plastických 
deformací

Je požadováno, aby tažnost konstrukce byla dostatečná k
absorpci celkové kinetické energie narážejícího předmětu:

𝑬 = ൗ𝟏 𝟐 ∙ 𝒎 ∙ 𝒗𝒓
𝟐

ൗ𝟏 𝟐 ∙ 𝒎 ∙ 𝒗𝒓
𝟐 ≤ 𝑭𝒐𝒚𝟎

F0 – Plastická únosnost
konstrukce

y0 – Deformační kapacita

Za předpokladu tuhé plastické odezvy:

Model nárazu

11
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2.3 ÚPLNÁ DYNAMICKÁ ANALÝZA

Zatížení nárazem je explicitně modelováno:

Nejvíce realistický přístup

Numerický model zahrnuje modelování narážejícího tělesa
(hmotnost, tuhost), nárazového zatížení (rychlost, směr, trvání),
odezvy konstrukce (napětí, deformace, průhyby) a interakce mezi
konstrukcí a narážejícím předmětem.

Vliv rychlostí deformace na materiál prostřednictvím faktoru DIF

Metoda alternativního přenosu zatížení

Předpokládá se úplné odstranění sloupu z důvodu nárazu (viz
neidentifikované hrozby)

Praktičtější než předchozí přístup, stále poskytuje dobrý odhad
robustnosti konstrukce bez složitého modelování nárazu

Mohou být použity dva postupy

Model zatížení nárazem (analýza 
pomocí ELS)

12
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3. VÝBUCH
Výbuch – extrémně rychlé uvolnění energie ve formě tlakové vlny,
tepla, zvuku a světla

Výbušné materiály mohou být pevné látky, plyny, páry nebo prach

Deflagrace versus detonace:

Detonace vysoce výbušné 
nálože v blízkosti budovy

(SAFE-WALL, 2021) 

1 – dopadající 
vlna
2 – odražená 
vlna povrchem 
země
3 – odražená 
vlna konstrukcí

1

2 3
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V závislosti na povaze výbušného materiálu a
místních podmínkách se může výbuch
rozvinout jako deflagrace nebo se rychle
rozpínat a vytvářet rázové vlny – detonace

Deflagrace - šíření oblasti hoření rychlostí,
která je menší než rychlost zvuku v
nezreagovaném médiu (např. vnitřní výbuch
plynu v budovách)

Detonace - šíření oblasti hoření rychlostí,
která je větší než rychlost zvuku v
nezreagovaném médiu (např. průmyslové
výbušnin)

1
2

3



Identifikované hrozby

PREVENCE/ELIMINACE NEBEZPEČÍ

Vnější výbuch
Tlak výbuchu se výrazně snižuje se vzrůstající vzdáleností➔
maximalizace odstupové vzdálenosti sníží účinky výbuchu
Veřejná prostranství: patníky, stromy, městský mobiliář mohou být 
použity jako překážky
Oblast s vyšším rizikem: lze postavit stěnu odolnou proti výbuchu, 
(barikáda, která chrání konstrukci před výbuchem)
Vyhnout se použití nekonstrukčním prvkům připevněným k vnější 
části budovy → omezení letících úlomků, nouzové východy 
zůstávají v provozu
Okna způsobují vážná zranění: použití vhodného typu zasklení, 
zmenšení plochy oken na exponovaných fasádách
Konstrukční tvary a rozměry: okrajová část➔ dlouhé obdélníkové
tvary indukují menší špičky odražené tlakové vlny než čtvercové
tvary; parabolické nebo krychlové fasády fungují lépe než svislé
fasády

3. VÝBUCH
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Vnitřní výbuch plynu

Je třeba vzít v úvahu nebezpečí výbuchu plynu od začátku projektu:
rozdělení oblastí
celkové uspořádání

Pevné rámové konstrukce podpírající střechu a jednotlivá podlaží: pokud je potřeba
pevná stěna, použijte stěnové panely s nízkou hmotností, aby se usnadnilo včasné
odvětrání výbuchu

Ventilační oblast: 
Velikost a umístění ➔ když je dostatečné větrání blízko bodu vznícení, rychlost plamene bude
nízká a turbulence generované za překážkami budou omezeny
obecně by měl být větrací otvor výbuchu plynu nasměrován do otevřených prostor s minimem
překážek
částečné ucpání větracího otvoru může mít za následek silné zvýšení tlaku

PREVENCE/ELIMINACE NEBEZPEČÍ

3. VÝBUCH

Identified threats16
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3.1 Vnější výbuch

Definice scénáře
W – hmotnost nálože
R – vzdálenost od budovy

𝑡𝑐 =
4𝑆

1 + 𝑅 𝐶𝑟

- tc je čas, během kterého klesne odrazný tlak na hodnotu přetlaku dopadajícího plus dynamický tlak
- S je menší z hodnot výšky budovy H nebo poloviční šířky budovy W/2;
- Cr představuje rychlost zvuku v odraženém prostředí;
- R představuje poměr S/G, kde G je větší z hodnot výšky budovy H nebo poloviční šířka W/2;
- tof je fiktivní čas (tof < to, kde t0 je skutečné trvání přetlakové faze) dopadající vlny;
- is je hodnota impulsu přetlakové fáze tlakové vlny;
- Pso je největší tlak v čele dopadající vlny;
- ir je celkový odražený impuls;; Pr je největší tlak odražené vlny.

𝑡𝑜𝑓 =
2𝑖𝑠
𝑃𝑠0

𝑡𝑟𝑓 =
2𝑖𝑟
𝑃𝑟

Závislost tlaku a impulsu
Parametry přetlakové fáze rázové sférické vlny z výbuchu nálože TNT

EXPLICITNÍ NÁVRH
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EKVIVALETNTNÍ ANALÝZA S JEDNÍM STUPNĚM VOLNOSTI

Prvek zatížený výbuchem je 
transformován na ekvivalentní systém
SDOF s jedním stupněm volnosti

Rozložení hmoty, okrajové
podmínky, únosnost a historie
zatížení idealizovány:

𝑇𝑛 = 2𝜋 Τ𝑚𝐸 𝑘𝐸

𝐾𝐿 =
𝐹𝐸
𝐹 𝑡

𝐾𝑚 =
𝑚𝐸

𝑚

Tn perioda systému SDOF
mE hmotnost ekvivalentního systému
kE ekvivalentní konstanta pružiny
KL součinitel zatížení
FE ekvivalentní zatížení
F skutečné celkové zatížení konstrukce
KM součinitel hmotnosti
m celková hmotnost skutečného prvku

Pružné systémy SDOF

Pružnoplastické systémy SDOF

Výsledky lze určit pomocí diagramů
ymax je maximální dynamická výchylka
ystje průhyb způsobený statickým působením
amplitudy zatížení Fm.

Odezva systému s jedním stupněm volnosti 
s pružnoplastickou odezvou je definována z 
hlediska jeho největší únosnosti Rm, a 
maximálního průhybu ym.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ye ym 

Rm 

Deflection, y 

Závislost únosnosti na průhybu

Maximální výchylka

Maximální doba odezvy

3.1 Vnější výbuch
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METODA POMOCÍ DIAGRAMŮ TLAK-IMPULS

Krok 1: definování tvaru zatížení v souladu s hrozbou výbuchu
Krok 2: SDOF analýza (nebo jiný přístup) ke stanovení odezvy
prvku ve formě koncového natočení θ, a součiniteli tažnosti μ

Typ prvku B1 B2 B3 B4

μmax θmax μmax θmax μmax θmax μmax θmax

Ohyb Nosník s kompaktním průřezem 1 - 3 3° 12 10° 25 20°
Nosník s nekompaktním průřezem 0,7 - 0,85 3° 1 - 1,2 -
Ohyb desky k měkké ose 4 1° 8 2° 20 6° 40 12°

Tlak Nosník-sloup s kompaktním průřezem 1 - 3 3° 3 3° 3 3°
Nosník-sloup s nekompaktním průřezem 0,7 - 0,85 3° 0,85 3° 0,85 3°
Sloup (osové porušení) 0,9 - 1,3 - 2 - 3 -

Krok 3: odezva je porovnána s limity systému (limity jsou
dostupné pro celé budovy, jednotlivé konstrukční prvky nebo
okna)

μ je definovan jako poměr mezi maximálním posunutím při uvažovaném 
tlakovém zatížení a pružným posunem, tzn., posunutí, když se v uvažovaném 
systému vytvoří plastický kloub

Krok 4: - na základě úrovně
poškození stanovené v 
předchozím kroku je úroveň
ochrany (třída následků) 
poskytnuta porovnáním výsledků
s přípustnými limity

Vztah tlak-impuls pro deformace odpovídající 
limitům poškození 

3.1 Vnější výbuch
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PLNĚ DYNAMICKÝ PŘÍSTUP
Tatížení výbuchem a chování konstrukce (vnitřní síly,
napětí, deformace, průhyby) jsou funkcí času, a proto
vyžadují vhodnou definici a modelování
Materiálové modely: 

V ocelových a ocelobetonových konstrukcích mohou
být materiálové modely lineární, bilineární, multilineární
nebo uživatelsky definované
Materiálové modely oceli a betonu lze již integrovat do
knihovny programu

Kritéria porušení:
Elastické materiály se chovají lineárně bez jakýchkoliv
plastických deformací. Lze nastavit předdefinovaný bod
porušení
Mohou být použita různá kritéria porušení:

Hlavní tahové přetvoření
Pevnost v tahu (ocel)
Pevnost v tlaku;
Pevnost ve smyku
Mohr-Coulombova obálka pevnosti (beton)
jiná kritéria založená na výsledcích testů, tabulkových hodnotách
nebo konstrukční praxi

Účinky zatížení výbuchem na ocelovou rámovou budovu
(vnější stěna a skleněná okna jsou také znázorněna na

obrázku vpravo)

Zatížení výbuchem působící na ocelový sloup (detail) 

3.1 Vnější výbuch
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PLNĚ DYNAMICKÝ PŘÍSTUP (pokračování)

Časový krok výpočtu:
Nastavení časových kroků je kontinuální během celé analýzy. Numerické řešení předpokládá
malý časový krok, který může sledovat chování konstrukce
Příliš malý časový krok➔ velmi dlouhá analýza // velký časový krok➔méně přesná analýza
Pokud je časový krok = ΔT, pak nejkratší perioda, kterou lze v analýze uvažovat je 2ΔT (nejvyšší 
frekvence je 𝜋/Δ𝑇).
Analýza při zatížení výbuchem většinou vyžaduje Δ𝑇 = 0,00001 sek.

Scénáře výbuchu: 
Výbuch lze modelovat jako tlakovou vlnu ve volném prostoru a ovlivněnou povrchem
Tlak vyplývající z tlakové vlny je funkcí hmotnosti výbušniny, vzdálenosti k výbušnině a času
Alternativně lze použít uživatelem definovaný tlak od výbuchu. V případě potřeby lze použít 
pokročilé techniky včetně CFD.

Okrajové podmínky a počáteční stav: posunutí nebo rotace v podporách mohou být tuhé a/nebo
volné (částečná tuhost může být také zavedena). Pro numerické řešení časově závislého problému 
jsou vyžadovány počáteční podmínky (hodnoty rychlosti a zrychlení na začátku pohybu, t = 0,0)
Rovnovážné rovnice

𝑀 ሷ𝑥 + 𝐶 ሶ𝑥 + 𝐾 𝑥 = 𝐹
M – hmotnost C – útlum (disipace energie) K – tuhost
F - zatížení  𝑥 – posunutí ሶ𝑥 - rychlost ሷ𝑥 - zrychlení
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3.2 Vnitřní výbuch plynu

Třída následků 1 Není potřeba žádné zvláštní posouzení účinků výbuchu

Třída následků 2 Klíčové prvky konstrukce mohou být navrženy tak, aby odolávaly zatížení pomocí 
ekvivalentního statického modelu zatížení

Třída následků 3 Dynamická analýza

Při výpočtu odezvy konstrukce lze použít trojúhelníkovou funkci
zatížení-čas s dobou trvání 0,2 s. Měla by být provedena studie
citlivosti na funkci zatížení-čas, aby se určila doba největší zátěže v
průběhu 0,2 s.
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Identifikované hrozby

3.2 Vnitřní výbuch plynu

NÁVRHOVÝ POSTUP POMOCÍ 

EKVIVALENTNÍHO STATICKÉHO TLAKU

𝑝𝑑 = 3 + 𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡

𝑝𝑑 = 3 +
𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡
2

+
0.04

Τ𝐴𝑣 𝑉 2

pd je nominální ekvivalentní statický tlak pro návrh konstrukce [kN/m2];

pstat rovnoměrně rozložený statický tlak, při kterém ventilační komponenty
selžou [kN/m2];

Av je volná plocha výfukových otvorů [m2];

V je celkový vnitřní objem objektu [m3].

Poměr plochy ventilačních otvorů a objemu by měl odpovídat následujícímu vzorci:

0.05𝑚−1 ≤ Τ𝐴𝑣 𝑉 ≤ 0.15𝑚−1

25
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DYNAMICKÝ PŘÍSTUP (METODA TNT EKVIVALENTU)

η je TNT ekvivalent založený na energii (účinnostní factor)
Wg je hmotnost páry v oblaku plynu (= hmotnost vzduchu a směsi hořlavých plynů)

EC je spalné teplo uvažované hořlaviny
ETNT je výbuchová energie TNT [4680 kJ/kg].

Omezení metody TNT ekvivalentu
Tuto metodu lze s uspokojivými výsledky použít u silných výbuchů oblaků plynu. Pro tlaky výbuchu pod 1 bar 
bude metoda TNT ekvivalentu nadhodnocovat tlak
Odchylka je malá pro popis efektů ve vzdálené oblasti, zatímco je velká pro popis efektů v blízké oblasti
Metoda TNT ekvivalentu může být užitečná jako hrubá aproximace, pokud se použije TNT ekvivalent 20 % a 
vhodná hodnota pro V (nebo odpovídající hmotnost uhlovodíku). 

Hmotnost plynu (nebo oblaku páry) je přeměněna na ekvivalentní nálož TNT
Ekvivalentní nálož TNT se odhaduje z obsahu energie v explodujícím oblaku
plynu

𝑊𝑇𝑁𝑇 = 𝜂
𝑊𝑔 × 𝐸𝑐

𝐸𝑇𝑁𝑇

𝑊𝑇𝑁𝑇 ≅ 0.16𝑉 𝑘𝑔 V [m3] je menší z celkového objemu naplněné oblasti nebo objemu oblaku plynu

3.2 Vnitřní výbuch plynu
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OBSAH
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3. Výbuch
3.1 Vnější výbuch
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4. Požár jako mimořádná událost
5. Zemětřesení jako mimořádná událost
6. Závěr



Identifikované hrozby

4. POŽÁR JAKO MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

28

Konstrukce by měly být navrženy tak, aby splňovaly minimální
požadovanou požární odolnost, která je obvykle založena na
konceptu minimální požadované doby požáru. Tento koncept
omezuje, na přijatelnou úroveň, pravděpodobnost ztrát na lidských
životech a/nebo rozsáhlého poškození konstrukcí

Část 1-2 Eurokódu 3 a Eurokódu 4 uvádí návrhová požární pravidla
pro ocelové a spřažené konstrukce

Mimořádná požární událost je událost nad rámec případů, na které
se vztahují předpisy



Identifikované hrozby

Příkladem mimořádné události je lokální požár kolem sloupu, kde by
za normální situace požární zatížení nemělo být umístěno

Scénář
Průměr 

základny požáru
Rychlost uvolňování 

tepla

Hustota 
požárního 

zatížení 

Rychlost růstu 
požáru

A 2 m 250 kW/m2

(kancelářská budova)
511 MJ/m2

(kancelářská budova)
300 sek

(kancelářská budova)

B 1 m 500 kW/m2

(kancelářská budova)

511 MJ/m2

(kancelářská budova)
300 sek

(kancelářská budova)

C 2 m 250 kW/m2

(komerční prostory)
730 MJ/m2

(komerční prostory)

150 sek
(komerční prostory)

D 1 m 500 kW/m2

(komerční prostory)
730 MJ/m2

(komerční prostory)
150 sek

(komerční prostory)

Zvýšení teploty vlivem neočekávané lokální požární situace
pravděpodobně nepovede ke zřícení některých nosných prvků a ke
ztrátě stability konstrukce, pokud konstrukce byla navržena na
zatížení požárem podle pravidel Eurokódu a národních požadavků.

4. POŽÁR JAKO MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
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Identifikované hrozby

Lokální požár lze uvažovat podle Přílohy C EN 1991-1-2
Je nepravděpodobné, že dojde k celkovému vzplanutí
V závislosti na velikosti požáru a požárního úseku může nebo nemusí lokální požár zasáhnout
strop požárního úseku.

0.40.0148 1.02= −fL Q D

Délka plamene

Pokud je Lf ≥ H → požár dosahuje stropu

H – výška stropu

Q – rychlost uvolňování tepla

D – průměr ohně

2/3 5/3

( ) 020 0.25 ( ) 900z cQ z z −= + − 

Teplota plamene

(pro Lf < H)

Qc konvekční část rychlosti uvolňování
tepla (=0.8Q)

Z výška plamene podél osy;
Z0 virtuální počátek požáru

2/5

0 1.02 0.00524Z D Q= − +

Čistý tepelný tok dopadající
na jednotku povrchové plochy
v úrovni stropu

(pro Lf ≥ H)
ሶℎ𝑛𝑒𝑡 = ሶℎ − 𝛼𝑐 𝜃𝑚 − 20 −Φ𝜀𝑚𝜀𝑓𝜎[(𝜃𝑚 + 273)4 − (20 + 273)4]

ሶℎ tepelný tok dopadající na jednotku
povrchové plochy v úrovni stropu

αc součinitel přestupu tepla prouděním
θm teplota na povrchu prvku
Φ polohový factor
εm povrchová emisivita prvku
εf emisivita požáru
σ Stephan Boltzmannova konstanta

(5.67 x 10-8 W/m2K4)

4. POŽÁR JAKO MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
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Alternativně je možné použít pokročilé modely požáru:
Zónové modely - viz příloha D EN 1991-1-2 pro základní rovnice zachování hmoty a energie.

Příklady softwaru, který lze použít, jsou CFAST od NIST nebo OZONE vyvinutý na Univerzitě v
Liege.

CFD model (Computational fluid dynamic model) – návrhy viz příloha D normy EN 1991-1-2.
Příkladem softwaru, který lze použít pro analýzu CFD, je FDS od NIST.

4. POŽÁR JAKO MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
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SEKVENCE MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
Další situací, kdy je požár považován za mimořádné zatížení, jsou případy,
kdy se požár objeví po první mimořádné události, jako je např:

V těchto situacích je 
konstrukce již poškozena 
první událostí, požární norma 
tedy již neplatí

Kobe, 1995 – Požár po zemětřesení Twin Towers, 2001
Požár po výbuchu/explozi

Požár po zemětřesení
Požár po výbuchu/explozi

4. POŽÁR JAKO MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
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SNÍŽENÍ/PŘEDCHÁZENÍ ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ

Měla by být zvážena opatření k zabránění a/nebo snížení účinků 
zatížení požárem a/nebo zamezení šíření požáru

Aspekty upravené zákonem:
Skladování kolem sloupů je zakázáno
Kontrola materiálů používaných na fasádách
Vzdálenost mezi budovami pro snížení rizika šíření požáru

Systémy zabraňující šíření požáru:
Hasicí přístroje – aktivují se ručně, když se objeví požár
Sprinklery – automatické systémy aktivované při vzniku kouře nebo vysoké teploty

4. POŽÁR JAKO MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
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Systémy zabraňující šíření požáru: 
Protipožární stěny – svislé izolace zabraňující šíření požáru
Odvzdušňovací izolátory – izolace jakýchkoli otvorů mezi oddíly
Rozčlenění na požární úseky – rozdělení budovy na části, mezi kterými se nešíří požár

Systémy pro rychlou detekci požáru a systémů včasného varování a 
evakuace:

detektory kouře;
tepelné detektory;
poplašné systémy;
značení únikových cest.

SNÍŽENÍ/PŘEDCHÁZENÍ ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ (pokračování)

4. POŽÁR JAKO MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
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35

1. Úvod

2. Náraz

3. Výbuch

4. Požár jako 
mimořádná 
událost

5. Zemětřesení 
jako mimořádná 
událost

6. Závěr

Tato část popisuje strategie zmírňování rizika a
návrhové přístupy pro pět typů identifikovaných
mimořádných zatížení.

Prezentace je rozdělena následovně:
1. Úvod
2. Náraz

2.1 Návrhový postup pomocí ekvivalentní statické síly  
2.2 Zjednodušená dynamická analýza  
2.3 Úplná dynamická analýza

3. Výbuch
3.1 Vnější výbuch
3.2 Vnitřní výbuch plynu

4. Požár jako mimořádná událost
5. Zemětřesení jako mimořádná událost
6. Závěr



Identifikované hrozby

5. ZEMĚTŘESENÍ JAKO MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

36

Zemětřesení lze považovat za mimořádnou událost:

Konstrukce není dimenzována na seismické zatížení, nebo je dimenzována na nižší
seismické zatížení: událost je proto mimořádná.

Konstrukce je seismicky zranitelná (existující poškození, systém není navržen podle
aktuálních normových požadavků).

Zemětřesení je náhlé uvolnění energie nahromaděné v zemské kůře, způsobené většinou
posunem v místě geologických zlomů. Vzhledem k jeho povaze není prakticky možné
zemětřesení zabránit nebo jej eliminovat.

➔ snížení a prevence následků jsou přísně spojeny s konstrukcí budovy a integrovanými
systémy, které pomáhají budově adekvátně reagovat na seismické zatížení
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Tento přístup je zvláště výhodný pro neseizmické oblasti, kde může
dojít k seismickým účinkům, ale s velmi nízkou pravděpodobností

Konfigurace budovy (velikost budovy a tvar, a konstrukční a nekonstrukční prvky) určuje
způsob distribuce seismických sil v konstrukci, jejich relativní velikost a další aspekty návrhu.

Kroutící efekty vznikají vlivem asymetrického rozložení setrvačných
hmot a/nebo tuhostí

Symetrické uspořádání povede k vyvážené tuhosti a snížení kroutících
účinků

Doporučuje se pravidelnost v půdorysu a ve výškách podlaží

NÁVRHOVÉ NORMY

37

5. ZEMĚTŘESENÍ JAKO MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST



Identifikované hrozby

NÁVRHOVÉ NORMY (pokračování)

Budovy s běžnou konfigurací mají obecně:
Nízké poměry výšky k základně
Stejné výšky podlaží
Symetrický půdorys
Jednotné řezy a pohledy
Největší kroutící odolnost
Krátká rozpětí a tvarovou přeurčitost
Přímé trajektorie zatížení
Návrh sekundárních/nekonstrukčních prvků, aby se zabránilo úlomkům.
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Kontrola vibrací: budovy obecně špatně absorbují dynamické rázy a rozptylují vibrace
tím, že je pohlcují

Ke zlepšení odezvy:
Izolací základů oddělit budovu od země takovým způsobem, že seismická energie přenášená do 
horní stavby je výrazně snížena. Výškové budovy nebo budovy postavené na měkkých půdách 
nejsou pro izolaci základů vhodné.
Systémy pasivního tlumení. Nejběžnější aplikací je zařízení hmotnostního tlumiče (TMD), které se 
skládá z hmoty, pružiny a tlumiče, který je připevněn ke konstrukci. Seizmická energie je rozptýlena 
setrvačnou silou tlumiče působící na konstrukci
Systémy aktivního tlumení. Aktivní tlumiče hmoty ruší vibrace působením proti budicím silám 
narušeného hlavního systému. Každý tlumič se skládá z pohonu, řídicího systému a napájecí 
elektronické jednotky. Všechny komponenty tlumiče jsou vzájemně vyváženy, takže síla tlumiče 
působí přesně v opačném směru než budicí síla.
Poloaktivní tlumící systémy, které využívají nejlepších vlastností pasivních i aktivních tlumících 
systémů. Termín poloaktivní se používá k označení toho, že provoz těchto systémů vyžaduje malé 
množství externí energie. Tlumící síly jsou vyvíjeny prostřednictvím vhodného nastavení 
charakteristik tlumení nebo tuhosti.

NÁVRHOVÉ NORMY (pokračování)
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Pro zlepšení odezvy budovy na zemětřesení:
Únosnost a tuhost by měl být stanovena s ohledem na rovnováhu mezi deformovatelností a
kapacitou únosnosti.
Tažnost je vlastnost materiálu (jako je ocel) nebo prvku odvádět část energie plastickou
deformací

Duktilní prvky typicky selhávají až po vzniku značných plastických deformací
Neduktilní prvky, jako jsou slabě vyztužené betonové prvky, se porušují křehkým lomem, bez 
plastických deformací

Požadavky na tažnost se mohou vztahovat jak na prvky, tak na jejich 
přípoje

U prvků se hlavní požadavky zaměřují na štíhlost a prevenci nestability (např. klopení 
nosníků) před dosažením jejich plastické pevnosti. Na úrovni průřezu jsou upřednostňovány 
duktilní nebo poloduktilní průřezy (třída 1, třída 2).
Pro přípoje se doporučují symetrické konfigurace, protože mohou poskytnout stabilnější
hysterezní odezvu během po sobě jdoucích cyklů. Také komponenty, u kterých může dojít k 
křehkému porušení (např. svary, šrouby), musí být navrženy se zvýšenou pevností.

NÁVRHOVÉ NORMY (pokračování)
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Po zemětřesení je primárním zájmem stav konstrukce a to, zda je
zajištěna před kolapsem při působení stálého zatížení, následných
otřesů a před dalšími nebezpečími (FEMA P-2090, 2021)

Pokud konstrukce postrádá robustnost, existuje riziko dalšího poškození nebo
postupného zhroucení při následném otřesu nebo jiných nebezpečích,
Aby se předešlo takovému katastrofickému scénáři, je třeba posoudit zbytkovou
únosnost budovy. Zbytkovou únosnost po zemětřesení lze definovat jako závislost:
Zbytkovou únosnost po zemětřesení lze definovat jako:

Příčné vyztužení prutové soustavy - minimální zrychlení, které odpovídá lokálnímu nebo
globálnímu zřícení během následného otřesu.
Tíhová únosnost - nejmenší úroveň gravitačního zatížení, které odpovídá lokálnímu nebo
globálnímu zřícení po ničivém zemětřesení.

STRATEGIE NÁVRHU
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POSTUP PRO POSOUZENÍ ROBUSTNOSTI PŘI ZEMĚTŘESENÍ

Krok 1: Návrh/posouzení pro trvalé a seismické návrhové situace

Konstrukce je nejprve navržena tak, aby splňovala požadavky v Eurokódu (pro nové
konstrukce). Seismickou odezvu lze vypočítat pomocí nelineární statické analýzy
(metoda N2, EN 1998). Pro výběr vhodných materiálů a modelování konstrukčních prvků
lze postupovat podle doporučení z EN 1993-1-14 (2020).
Obecný vztah zatížení-deformace konstrukčního prvku lze charakterizovat pomocí prEN
1998-1-2 2019, příloha L. Komponentní model má být definován charakteristikami:

efektivní elastická tuhost, Ke zohledňující jak ohybovou, tak smykovou deformaci
mez kluzu, která je definována efektivní mezí kluzu Qy

∗ a odpovídající deformací na mezi kluzu δy
∗

plastická deformace před dosažení maxima, δp
∗ definuje plastickou deformaci až do největší odezvy

konstrukčního prvku.
rozsah po dosažení meze kluzu, ve kterém konstrukční prvek vykazuje zpevnění před dosažením své
největší pevnosti, Qmax

*.
odezva po dosažení maxima je reprezentována plastickou deformací prvku, δpc

∗.
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POSTUP PRO POSOUZENÍ ROBUSTNOSTI PŘI ZEMĚTŘESENÍ

Krok 1: Návrh/posouzení pro trvalé a seismické návrhové situace

Globální seismické chování lze prezentovat ve formě závislosti smykové síly a horního
posunutí Fb - dtop

Úrovně výkonu (PL) jsou definovány odpovídajícím maximálním horním posunutím, t.j.,
PL1 (omezené poškození), PL2 (střední poškození) and PL3 (velké škody). V závislosti na
úrovni nebezpečí se očekává určitá úroveň poškození

 

Fb 

dtop 
PL1 PL2 PL3 
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POSTUP PRO POSOUZENÍ ROBUSTNOSTI PŘI ZEMĚTŘESENÍ

44

Krok 2: Vyhodnocení zbytkové kapacity po 
zemětřesení

Po vyhodnocení lokálních a globálních požadavků na tažnost
(Krok 1) jsou pro poškozené prvky (tj. prvky s plastickou
deformací) zavedeny úpravy, jejichž výsledkem je upravený
nelineární model. Zbytková pevnost sloupu se konzervativně
považuje za nulovou, pokud je největší odezvy dosaženo
během seismického pohybu
Je třeba počítat s P-∆ efektem (zejména jsou-li zbytkové
příčné deformace po zemětřesení významné)
Odolnost prutové konstrukce proti následnému seismickému
otřesu může být vyhodnocena pomocí nelineární analýzy
(např. analýza náhradní vodorovnou silou, pushover). Analýza
se provede na poškozeném modelu
Odolnost prutové konstrukce proti postupnému zhroucení při
stálém zatížení lze vyhodnotit statickou analýzou
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5. ZEMĚTŘESENÍ JAKO MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST



Identifikované hrozby

OBSAH
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1. Úvod

2. Náraz

3. Výbuch

4. Požár jako 
mimořádná 
událost

5. Zemětřesení 
jako mimořádná 
událost

6. Závěr

Tato část popisuje strategie zmírňování rizika a
návrhové přístupy pro pět typů identifikovaných
mimořádných zatížení.

Prezentace je rozdělena následovně:
1. Úvod
2. Náraz

2.1 Návrhový postup pomocí ekvivalentní statické síly  
2.2 Zjednodušená dynamická analýza  
2.3 Úplná dynamická analýza

3. Výbuch
3.1 Vnější výbuch
3.2 Vnitřní výbuch plynu

4. Požár jako mimořádná událost
5. Zemětřesení jako mimořádná událost
6. Závěr



Identifikované hrozby

6. ZÁVĚR
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V této prezentaci byly představeny návrhové přístupy pro
robustnost v případě identifikovaných hrozeb

Návrhové přístupy vyžadují identifikaci hrozeb a definici
souvisejících zatížení

Byly uvedeny případy nárazu, výbuchu, požáru jako mimořádné
události a zemětřesení jako mimořádné události

U některých zatížení lze úroveň ohrožení snížit nebo dokonce
eliminovat preventivními nebo ochrannými opatřeními

Pro explicitní návrh při identifikovaných mimořádných
zatíženích se používají analytické a/nebo numerické metody

Úroveň sofistikovanosti metod je silně spojena s třídou následků
uvažované konstrukce
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Neidentifikované hrozby

1. ÚVOD

Prezentace je rozdělena následovně:
1. Úvod
2. Výběr návrhového postupu
3. Identifikace místních škod
4. Metoda alternativního přenosu zatížení

4.1 Obecně
4.2 Metoda vazeb
4.3 Analytické modely
4.4 Zjednodušené numerické přístupy
4.5 Numerické řešení
4.6 Předpověď dynamické odezvy

5. Metoda návrhu klíčových prvků
6. Metoda segmentace

5.1 Slabé hranice částí konstrukce
5.2 Silné hranice částí konstrukce

7. Závěr
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1. Úvod

2. Výběr
návrhového
postupu

3. Identifikace
místních škod

4. Metoda
alternativního
přenosu zatížení

5. Metoda návrhu
klíčových prvků

6. Metoda 
segmentace

7. Závěr



Neidentifikované hrozby

1. ÚVOD
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Postup pro 
neidentifikované 

hrozby



Neidentifikované hrozby
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1. Úvod

2. Výběr
návrhového
postupu

3. Identifikace
místních škod

4. Metoda
alternativního
přenosu zatížení

5. Metoda návrhu
klíčových prvků

6. Metoda 
segmentace

7. Závěr

Prezentace je rozdělena následovně:
1. Úvod
2. Výběr návrhového postupu
3. Identifikace místních škod
4. Metoda alternativního přenosu zatížení

4.1 Obecně
4.2 Metoda vazeb
4.3 Analytické modely
4.4 Zjednodušené numerické přístupy
4.5 Numerické řešení
4.6 Předpověď dynamické odezvy

5. Metoda návrhu klíčových prvků
6. Metoda segmentace

5.1 Slabé hranice částí konstrukce
5.2 Silné hranice částí konstrukce

7. Závěr



Neidentifikované hrozby

Neidentifikované hrozby se vztahují k mimořádným zatížením,
které nejsou konkrétně „identifikovány“ klientem nebo jinými
dotčenými stranami

Podle definice nelze neidentifikované hrozby popsat a jsou tak
nespecifikovatelné

Strategie návrhu se snaží především omezit rozsah lokálního
poškození, ať už je iniciační příčina jakákoli

Výběr návrhového postupu, který má být použitý, závisí na třídě
následků (CC), do které uvažovaná konstrukce patří

2. VÝBĚR NÁVRHOVÉHO POSTUPU
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Neidentifikované hrozby

Pro konstrukce třídy CC1:
Žádné specifické požadavky

Pro konstrukce třídy CC2 – skupina
menšího rizika (CC2a):

Metoda vazeb pro zajištění vodorovných vazeb

Pro konstrukce třídy CC2 – skupina
většího rizika (CC2b):

Metoda vazeb pro zajištění vodorovných a
svislých vazeb nebo …
Metoda alternativního přenosu zatížení nebo …
Metoda návrhu klíčových prvků nebo …
Metoda rozdělení konstrukce

2. VÝBĚR NÁVRHOVÉHO POSTUPU
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Neidentifikované hrozby

Pro konstrukce třídy CC3:
Návrhové přístupy uvedené pro třídu
CC2, skupinu většího rizika (CC2b),
zůstávají platné, ale…
Může být vyžadována analýza rizik a
použití zpřesněných metod, tj. úplné
dynamické analýzy, nelineární modely…

2. VÝBĚR NÁVRHOVÉHO POSTUPU
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Neidentifikované hrozby

OBSAH
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1. Úvod

2. Výběr
návrhového
postupu

3. Identifikace
místních škod

4. Metoda
alternativního
přenosu zatížení

5. Metoda návrhu
klíčových prvků

6. Metoda 
segmentace

7. Závěr

Prezentace je rozdělena následovně:
1. Úvod
2. Výběr návrhového postupu
3. Identifikace místních škod
4. Metoda alternativního přenosu zatížení

4.1 Obecně
4.2 Metoda vazeb
4.3 Analytické modely
4.4 Zjednodušené numerické přístupy
4.5 Numerické řešení
4.6 Předpověď dynamické odezvy

5. Metoda návrhu klíčových prvků
6. Metoda segmentace

5.1 Slabé hranice částí konstrukce
5.2 Silné hranice částí konstrukce

7. Závěr



Neidentifikované hrozby

Podle EN 1991-1-7 je lokálním poškozením, které je třeba vzít v
úvahu pro stavební konstrukce zahrnuté v CC2b, pomyslné
odstranění každého nosného sloupu nebo každého nosníku
nesoucího sloup.

To by mohlo představovat značné množství práce!

Existují možnosti, jak snížit počet uvažovaných scénářů ztráty
sloupu, zejména u běžných budov

3. LOKÁLNÍ POŠKOZENÍ
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Neidentifikované hrozby

3. IDENTIFIKACE MÍSTNÍHO POŠKOZENÍ

Pro oblasti z hlediska podlaží: 

první nadzemní podlaží;

podlaží pod střechou;

podlaží ve střední výšce;

podlaží nad místem přípoje sloupu  
nebo změnou velikosti sloupu

(DoD 2016)
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Neidentifikované hrozby

3. IDENTIFIKACE MÍSTNÍHO POŠKOZENÍ

V EN 1991-1-7 není uvedeno, zda se odstranění sloupu má
považovat za okamžité nebo jako « kvazistatické »

Uvažujeme-li kvazistatickou ztrátu sloupu:

Je možné použití jednodušších analytických nástrojů, protože není třeba počítat s
dynamickými vlivy

Získáváme dobrý přehled o schopnosti konstrukce aktivovat alternativní přenos
zatížení

Zohlednění okamžité ztráty sloupu poskytuje horní hranici odezvy
stavebních konstrukcí

11



Neidentifikované hrozby

OBSAH
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Prezentace je rozdělena následovně:
1. Úvod
2. Výběr návrhového postupu
3. Identifikace místních škod
4. Metoda alternativního přenosu zatížení

4.1 Obecně
4.2 Metoda vazeb
4.3 Analytické modely
4.4 Zjednodušené numerické přístupy
4.5 Numerické řešení
4.6 Předpověď dynamické odezvy

5. Metoda návrhu klíčových prvků
6. Metoda segmentace

5.1 Slabé hranice částí konstrukce
5.2 Silné hranice částí konstrukce

7. Závěr

1. Úvod

2. Výběr
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alternativního
přenosu zatížení

5. Metoda návrhu
klíčových prvků

6. Metoda 
segmentace

7. Závěr



Neidentifikované hrozby

4.1 OBECNĚ

Konstrukční přístupy mají za cíl poskytnout konstrukci
alternativní přenos zatížení, které umožní redistribuci zatížení v
případě lokálního selhání nosného prvku

Konstrukce je ideálně navržena s dostatečnou tažností,
deformační kapacitou a tvarovou přeurčitostí a/nebo lze použít
normová návrhová doporučení, jako je metoda vazeb

Metoda alternativního přenosu zatížení je použitelná pro
konstrukce pravidelného tvaru

EN 1991-1-7  Metoda alternativního přenosu zatížení je
založena na omezení rozsahu lokálního porušení zvýšením
tvarové přeurčitosti a uvážením pomyslného odstranění sloupů

13



Neidentifikované hrozby

Při použití metody alternativního přenosu zatížení podle EN
1991-1-7 má být prokázáno, že nedojde k porušení nepřiměřené
původní příčině

Přijatelná mez poškození: 
15% podlahové plochy nebo …
100 m²

Podle toho, která z hodnot je menší, a to na každém ze dvou 
přilehlých podlaží

4.1 OBECNĚ
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(A) Lokální poškození

(B) Pomyslně odstraněný sloup



Neidentifikované hrozby

Předpokládaný scénář: ztráta 
sloupu

Stavební konstrukci, která je 
vystavena ztrátě sloupu, lze rozdělit
na dvě hlavní části:

Ovlivněná (Directly Affected Path, DAP), 
představuje část budovy ovlivněnou 
ztrátou sloupu, tj. nosníky, sloupy a 
styčníky mezi nosníky a sloupy, které 
jsou těsně nad porušeným sloupem
Neovlivněná (Indirectly Affected Path, IAP) 
zahrnuje zbytek konstrukce

Červeně: přímo ovlivněná část
Modře: nepřímo ovlivněná část

Ztráta sloupu

4.1 OBECNĚ

15



Neidentifikované hrozby

Odezva rámové konstrukce na ztrátu sloupu může být rozdělena
do různých po sobě jdoucích fází

Průběh svislého posunutí dA pro sílu Nlo v porušeném sloupu

dA

Nlo

Nlo,design

Nlo,design

1

4.1 OBECNĚ

Fáze 1 Budova zatížena mimořádnou kombinací zatížení


Sloup zatížený osovou silou Nlo,design

16



Neidentifikované hrozby

Robustnost může být případně zajištěna pouze deskami, pokud 
jsou přítomny (desky připojené nebo nepřipojené k ocelovým 
nosníkům)

Nlo,design

dA

Nlo

1

4.1 OBECNĚ

Poznámka: pokud robustnost není dostatečná, pak musí být aktivovány další příspěvky,
což vyžaduje značné posuny, které si deska nemůže dovolit. V tomto případě
bude muset být « Fáze 3 » na desce ignorována

2

Fáze 2 Počátek ztráty sloupu


Nejdříve lze pozorovat elastické chování
Poté vzniká plastický mechanismus

3 Fáze 3 Objevují se značné deformace


Ve spodních nosnících v zasažené části se vyvine 
výrazná tažená membrána dokud nedojde ke 
křehkému porušení v důsledku nedostatečné tažnosti 
výztuže (např.)
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Neidentifikované hrozby

Pokud robustnost není zajištěna samotnými deskami, lze
uvažovat vznik plastického mechanismu v deskách a nosnících

dA

Nlo

Nlo,design

1

4.1 OBECNĚ

2

Fáze 2: Počátek ztráty sloupu


- Plastický mechanismus v deskách (Johansen) 
- Plastický mechanismus nosníku v ovlivněné oblasti
(ocelový nebo ocelobetonový nosník, pokud jsou desky 
připojeny k ocelovým nosníkům)
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Neidentifikované hrozby

Pokud robustnost není zajištěna samotnými deskami, lze uvažovat 
vznik plastického mechanismu v deskách a nosnících + vznik 
klenbového efektu

dA

Nlo

Nlo,design

1 2

4.1 OBECNĚ

Fáze 2: Počátek ztráty sloupu


- Plastický mechanismus v deskách (Johansen) 
- Plastický mechanismus nosníku v ovlivněné oblasti
(ocelový nebo ocelobetonový nosník, pokud jsou desky 
připojeny k ocelovým nosníkům)

Kromě toho v některých specifických případech
(definovaných později) mohou v nosnících vzniknout
klenbové efekty v návaznosti na vývoj plastických
mechanismů.
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Neidentifikované hrozby

Pokud není robustnost dostatečná, může v nosnících vzniknout 
tažená membrána

dA

Nlo

Nlo,design

1

2

4.1 OBECNĚ

Poznámka: Jsou uvažovány dva příspěvky k robustnosti : mechanismus nosníku a tažená membrána v nosnících v 
ovlivněné oblasti

Fáze 2: Ztráta sloupu


- Plastický mechanismus v deskách (Johansen) 
- Plastický mechanismus nosníku v ovlivněné oblasti
(ocelový nebo ocelobetonový nosník, pokud jsou desky 
připojeny k ocelovým nosníkům)

- Klenbový efekt v nosníku

Snížení únosnosti je uvažováno jako výsledek „prolomení“ v nosnících; po
něm následuje pokles v důsledku křehkého porušení výztuže v deskách,
pokud jsou přítomny

3

Fáze 3 Objevuje se značná deformace


Vzniká tažená membrána v ocelovém nebo 
ocelobetonovém nosníku v ovlivněné oblasti

20



Neidentifikované hrozby

Zobrazení globální odezvy konstrukce

dA

Nlo

4.1 OBECNĚ

Nlo,design

1

Fáze 1: Budova zatížena 
mimořádnou kombinací 
zatížení

 Na sloup působí osová síla Nlo,design

2

Fáze 2: Počátek ztráty sloupu
 Nejdříve lze pozorovat elastické chování
 Poté vzniká plastický kloub
 Nakonec vzniká plastický mechanismus

v ovlivněné oblasti

3

Fáze 3: Objevují se značné 
deformace

 Vznik efektů 2. řádu
 Objevují se osové síly v nosnících

(membránové síly/tažená membrána)
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Neidentifikované hrozby

Je třeba zkontrolovat další možné
způsoby selhání:

Vybočení sloupů v neovlivněné
oblasti sousedících s porušeným
sloupem

Vývoj globálního plastického
mechanismu v neovlivněné části
působením membránových sil

Vybočení v tlaku horních nosníků
v ovlivněné části vlivem možného
progresivního vývoje klenbového
efektu

4.1 OBECNĚ

F

Ztráta stability sloupuPlastický mechanismus

Nestabilita nosníku jako výsledek
globálního klenbového efektu
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Neidentifikované hrozby

Pro implementaci alternativního návrhového přístupu pomocí
přenosu zatížení lze použít různé metody návrhu,
charakterizované různými úrovněmi složitosti.

Následující metody návrhu lze použít:

4.2 Metoda vazeb

4.3 Analytické modely

4.4 Zjednodušené numerické přístupy

4.5 Numerické řešení

4.6 Předpověď dynamické odezvy

4.1 OBECNĚ
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Neidentifikované hrozby

OBSAH
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Prezentace je rozdělena následovně:
1. Úvod
2. Výběr návrhového postupu
3. Identifikace místních škod
4. Metoda alternativního přenosu zatížení

4.1 Obecně
4.2 Metoda vazeb
4.3 Analytické modely
4.4 Zjednodušené numerické přístupy
4.5 Numerické řešení
4.6 Předpověď dynamické odezvy

5. Metoda návrhu klíčových prvků
6. Metoda segmentace

5.1 Slabé hranice částí konstrukce
5.2 Silné hranice částí konstrukce

7. Závěr
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Neidentifikované hrozby

4.2 METODA VAZEB

Cílem normových návrhových metod je poskytnout konstrukci
minimální úroveň robustnosti a únosnosti proti postupnému
zhroucení

Jedná se o nepřímou návrhovou metodu

Metoda vazeb je normová návrhová metoda, která: 
poskytuje minimální úroveň pevnosti mezi konstrukčními prvky;
využívá vodorovných a svislých vazeb;
vybírá prvky vazby na základě úrovně rizika a tříd následků;
Je doporučena pro konstrukce s nízkým/středním rizikem.

Tento přístup je uveden v EN 1991-1-7 a předepisuje :
Použití vodorovných vazeb v budovách s třídou následků CC2a;
Použití vodorovných a svislých vazeb v budovách s třídou následků CC2b.
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Neidentifikované hrozby

Vodorovné vazby mají být umístěny v každém podlaží a v úrovni střechy
Po obvodu půdorysu a….
Vnitřní vazby ve dvou pravých úhlech k upnutí sloupů a stěnových prvků a…
Lze použít ocelové nosníky, ocelovou výztuž a výztužné sítě v betonových deskách, profilované
ocelové plechy v kompozitních podlahách

Prvky a styčníky musí být navrženy tak, aby byly schopny odolat minimálním 
úrovním vazných sil

𝑇𝑖 = 0.8 𝑔𝑘 + 𝜓𝑞𝑘 𝑠𝐿 ≥ 75 𝑘𝑁

𝑇𝑝 = 0.4 𝑔𝑘 + 𝜓𝑞𝑘 𝑠𝐿 ≥ 75 𝑘𝑁

Vnitřní vazby

Obvodové vazby

gk stálé plošné zatížení působící na uvažované podlaží
qk proměnné plošné zatížení působící na uvažované podlaží
s průměrná vzdálenost sousedních vazeb (s = (s1 + s2)/2)
L rozpětí vazby
ψ je příslušný součinitel ve výrazu pro kombinaci účinků v mimořádné

návrhové situaci (EN 1990)

POŽADAVKY PRO RÁMOVÉ KONSTRUKCE (EN 1991-1-7)

26
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Neidentifikované hrozby

Aby byla možná aktivace vazných prvků, je vyžadována
minimální úroveň tažnosti.

V EN1991-1-7, nejsou uvedena jasná doporučení.

Návrhová příručka FAILNOMORE doplňuje potřebné informace:
Jsou-li na koncích nosníku použity styčníky s navýšenou pevností, doporučuje se použití
průřezu třídy 1 při kladném a záporném ohybovém momentu;
Pokud se použijí styčníky s plnou únosností, požaduje se dostatečná tažnost styčníku a
nosníku;
Pokud se použijí spoje s částečnou únosností nebo jednoduché styčníky, požaduje se
dostatečná tažnost/deformační kapacita na úrovni styčníků.

Je-li požadována tažnost/deformační kapacita na úrovni
styčníků, doporučuje se použít kritéria pro zajištění minimální
deformační kapacity, která již byla zmíněna v prezentaci „Návrh
na robustnost“.
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Minimální tahové návrhové síly vypočítané pomocí normové
metody jsou definovány tak, aby byla zajištěna minimální úroveň
kontinuity/tvarové přeurčitosti v podlaze.

Tyto síly vůbec neodrážejí skutečnou úroveň tahových sil, které by
mohly nastat v případě úplné ztráty sloupu (jak je zvýrazněno na
zpracovaných příkladech)

Konečně nelze stanovit vztah mezi vaznou silou a skutečnou
únosností vůči progresivnímu kolapsu

Efektivita této metody zůstává diskutabilní
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Novou metodu nedávno vyvinul B. Izzuddin z Imperial College
London

Metoda umožňuje predikci tahových zatížení, která by nastala v
případě scénáře ztráty sloupu

Může být přizpůsobena jakémukoli konstrukčnímu systému
prostřednictvím vhodné kalibrace některých koeficientů

𝑇 ≥ η. 𝜌.
𝑖𝑓
ത𝛼

. 𝑃

T tahové zatížení, které má přenést
uvažovaný vazebný prvek

h součinitel zesílení pro zohlednění
možných dynamických jevů

r redukční součinitel pro zohlednění
různých účinků, jako je deformační
zpevnění nebo interakce mezi tahovým
zatížením a ohybem

if součinitel velikosti vazebné síly v
závislosti na uvažovaném systému
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ത𝛼 =
𝛼

0.2
součinitel rotační kapacity

nosníku a (v rad) pro různé typologie

konstrukce

P je ekvivalentní zatížení zohledňující

zatížení působící na uvažované podlaží
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Kompozitní podlahy jsou účinným konstrukčním řešením pro
aktivaci alternativního přenosu zatížení v případě ztráty sloupu

Umožňují aktivaci membránových sil v připojené desce, přičemž
vyžadují mnohem menší deformační kapacitu na koncích nosníku

Doporučuje se použití ocelových nosníkových roštů, horní pásnice
nosníků je připojená k desce ve dvou hlavních směrech

Pro spolupůsobení desky se navrhuje řídit se doporučeními z EN
1992-1-1, kde jsou uvedeny minimální požadavky na zajištění
podlahy systémem vazeb

Konkrétní konstrukční detaily pro desky vyrobené z
prefabrikovaných betonových prvků jsou rovněž uvedeny v
podkladech k projektu Failnomore
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Ref.: CEN/TC250/SC4 2020
“N 2040 Other Flooring Types Using Precast Concrete Elements”

Příklad systému vazeb pro prefabrikovanou
betonovou desku

Požadavky EN 1992-1-1 pro betonové desky

Systém vazeb
Obvodové vazby
Vnitřní vazby
Vodorovné vazby mezi sloupy nebo 
stěnami
Svislé vazby, pokud jsou požadovány
(budovy s pěti a více podlažími)

Kritéria pro uspořádání prvků 
vazeb
Návrhové síly pro prvky vazby

Návaznost a ukotvení prvků 
vazeb
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Kontrola přípojů sloupů namáhaných tahem není v Eurokódech výslovně
zahrnuta

Svislé vazby mají být použity pro konstrukce s třídou
následků CC2b

V rámových budovách by sloupy měly být schopny odolat
mimořádné návrhové tahové síle rovné největší návrhové
reakci pro svislé trvalé a proměnné zatížení působící na
sloup z kteréhokoli podlaží

V praxi jsou konstrukčními prvky, které mají být ověřeny,
přípoje sloupů

Spoje sloupů by měly být navrženy tak, aby přenesly reakce
na koncích nosníku aplikované v jenom podlaží

Koncové reakce se mají vypočítat pro normální návrhový
případ a ne pro případ mimořádného zatížení

Přípoj sloupu

R1

R2
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4.3 ANALYTICKÉ MODELY

Metody posouzení robustnosti navržené v projektu Failnomore jsou:
Zjednodušené analytické metody pro konstrukce s kloubovými styčníky

Zjednodušené analytické metody pro konstrukce se styčníky s částečnou únosností

Zjednodušené analytické metody pro konstrukce se styčníky s navýšenou únosností

Pokročilé metody

Zjednodušené metody jsou vysvětleny dále

Pokročilé metody jsou popsány v Příručce k projektu (Příloha A.8)

Pravidla pro použití jsou uvedena v Příručce k projektu
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Zjednodušené analytické metody pro konstrukce
s kloubovými styčníky

Betonové desky jsou uvažovány v každém
podlaží (a fungují jako diafragma)

V úvahu připadají dvě možnosti:

Buď je robustnost zajištěna betonovými
deskami (plastický mechanismus v
desce + tažená membrána v desce)
Nebo je robustnost zajištěna v přímo
ovlivněné oblasti (tažená membrána v
nosnících)

Ověření v nepřímo ovlivněné oblasti: sloupy, 
které sousedí s porušeným sloupem

4.3 ANALYTICKÉ MODELY
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Zjednodušené analytické metody pro konstrukce
se styčníky s částečnou únosností

Betonové desky jsou uvažovány v každém podlaží (a fungují jako
diafragma)

V úvahu připadají dvě možnosti:

Buď je robustnost zajištěna betonovými deskami (plastický
mechanismus v desce + tažená membrána v nosnících)
Nebo je robustnost zajištěna betonovými deskami a nosníky v
ovlivněné oblasti (plastický mechanismus v desce a nosnících +
klenbový efekt)
Nebo je robustnost zajištěna nosníky v ovlivněné oblasti
(plastický mechanismus v nosníku + tažená membrána v nosníku)

Ověření v nepřímo ovlivněné oblasti: sloupy, 
které sousedí s porušeným sloupem

4.3 ANALYTICKÉ MODELY

Vyžaduje použití 
pokročilých modelů
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Zjednodušené analytické metody pro konstrukce

se styčníky s navýšenou únosností

Betonové desky jsou uvažovány v každém podlaží (a fungují jako
diafragma)

V úvahu připadají dvě možnosti:

Buď je robustnost zajištěna betonovými deskami (plastický
mechanismus v desce + tažená membrána v nosnících)

Nebo je robustnost zajištěna betonovými deskami a nosníky v
ovlivněné oblasti (plastický mechanismus v desce a nosnících)

Nebo je robustnost zajištěna nosníky v ovlivněné oblasti
(plastický mechanismus v nosníku + tažená membrána v nosníku)

Ověření v nepřímo ovlivněné oblasti: sloupy, 
které sousedí s porušeným sloupem

4.3 ANALYTICKÉ MODELY



Vyžaduje použití 
pokročilého modelu
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4.4 ZJEDNODUŠENÉ NUMERICKÉ PŘÍSTUPY

Mezní stav robustnosti
Scénář náhlé ztráty sloupu
Zabránění zřícení konstrukce vyšších podlaží
Jsou přijatelné velké deformace
Mez tažnosti

Víceúrovňové posouzení duktility
Nelineární statická odezva
Zjednodušené dynamické posouzení
Posouzení tažnosti styčníků

Zohledňuje tažnost, tvarovou přeurčitost, absorpci energie a 
dynamické účinky

Praktický přístup
Není třeba pokročilé nelineární dynamické analýzy
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Idealizace konstrukce
Postižená část
Podlaží nad ztraceným sloupem
Jedno podlaží nad ztraceným sloupem

Jednotlivé ocelové/ocelobetonové nosníky
nad traceným sloupem

Odezvu na vyšších úrovních lze
sestavit pomocí zpětných modelů

Odezvu soustavy s jedním stupněm 
volnosti pro více podlaží lze
sestavit pomocí modelu podlaží, 
pokud se předpokládají tuhé sloupy
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Nelineární statická odezva
Vliv náhlého odstranění sloupu lze považovat za podobný náhlému působení
gravitačního zatížení (Po) pro danou konstrukci.
Navrhovaný postup umožňuje přesně odhadnout maximální dynamickou odezvu z
nelineární statické odezvy při zesíleném gravitačním zatížení (λdPo)
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Nelineární statická odezva
Zohledňuje: zpevnění, tahovou membránu a klenbové efekty
Na požadované úrovni idealizace konstrukce lze použít podrobné a zjednodušené
modely
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Zjednodušené dynamické posouzení
Při posuzování požadavků na tažnost je třeba vzít
v úvahu maximální dynamickou odezvu
konstrukce
Pro stanovení maximální dynamické odezvy se 
používá zjednodušený přístup
Není potřeba sofistikovaná nelineární dynamická 
analýza
Přístup je přesnější než tradiční přístup s 
dynamickým zesilovacím faktorem
Stanovení pseudostatické odezvy a dynamického 
posunu (P,ud) se získá pomocí nelineární statické 
odezvy (P,us)
Více detailů je uvedeno dále
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Posouzení tažnosti
Maximální dynamický posun (ud) získaný z
pseudostatické odezvy při (P=Po) je porovnán s
mezí tažnosti (uf)
Mez tažnosti (uf) je určena jako minimální hodnota
posunu (ud) tak, že požadavek na deformaci
převyšuje kapacitu tažnosti v kterémkoli ze
styčníků.
Deformace, kterým jsou vystaveny styčníky, lze
určit pro posuny na nejnižší úrovni uvažovaného
subsystému
Požadavky na tažnost v různých komponentách
styčníku lze poté získat z celkových deformací
styčníku a porovnat s tažností různých komponent.
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4.5 NUMERICKÉ ŘEŠENÍ

Návrhová řešení založená na použití pokročilých numerických programů
(FEM, AEM, DEM) jsou schopná postihnout odezvu budovy v podmínkách
mimořádného zatížení

Efektivita silně závisí na schopnosti projektanta identifikovat a
modelovat klíčové otázky ovlivňující odezvu konstrukce

Pozornost je třeba věnovat jevům spojeným s velkými posuny, disipací
energie (plastické klouby a plastické linie) a poruchami souvisejícími s
přijatými materiálovými modely.

Numerický přístup je nejčastěji používaný pro návrh denní praxe

Složitost modelů konečných prvků závisí především na „rozměru“
zkoumaného problému a na přijaté úrovni aproximace
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Ve fázi modelování pomocí MKP je třeba věnovat pozornost:

Materiálové modely:
Nelineární materiálové modely jsou nejvhodnější pro zkoumání scénářů velkých posunů
vyvolaných progresivním kolapsem
Složitější materiálové modely kumulativního poškození by umožnily zachytit místní porušení
a také potenciální oddělení komponent
V závislosti na zkoumaném problému je třeba vzít v úvahu teplotní závislost a citlivost na
rychlost deformace materiálu

Konečné prvky (linie, plocha, objem nebo speciální prvky jako hmota, pružina…)

Pořadí a typ zvolených konečných prvků podrobně souvisí s chováním konstrukce (velikost
průhybů, deformací, rotací, napětí), se zvolenou metodou analýzy (lineární a nelineární) a s
charakteristikou materiálu (lineární nebo nelineární).

Modely styčníků
Styčníky mohou být modelovány buď „sofistikovaně“ (tj. pomocí objemových nebo
deskostěnových prvků) nebo pomocí zjednodušeného přístupu (tj. pomocí nosníkových
prvků, vazeb, pružin)
zjednodušené modely, jako je metoda komponent, mohou být použity s požadavkem, že
tuhost, únosnost a deformační kapacita jsou zachyceny s dostatečnou přesností
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Okrajové podmínky

Mají realistickým způsobem odrážet skutečné podmínky podepření poskytující kinematicky
stabilní statický systém
měly by být konzistentní s typem použitého konečného prvku a stupněm volnosti

Interakce mezi prvky

Interakce mezi částmi nebo komponentami modelu obvykle vyžaduje definici kontaktů
Programy MKP umožňují konstruktérovi vybrat různé typy modelů kontaktů
Kalibrace kontaktů vyžaduje přesnou identifikaci sady parametrů
Začlenění kontaktů mezi prvky umožňuje realističtější simulaci odezvy konstrukce, ale za
cenu delšího času návrhu a výpočtu

Typ analýzy

Lineární analýza je jednodušší a lze ji provádět prostřednictvím komerčního softwaru. Lineární
analýza nemůže aktivovat hlavní zdroj nelinearit typických pro scénáře progresivního kolapsu
Přednostně by měla být provedena nelineární analýza, která vyžaduje použití pokročilých
návrhových nástrojů
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4.6 PŘEDPOVĚĎ DYNAMICKÉ ODEZVY

Maximální dynamickou odezvu lze určit z nelineární odezvy pomocí
zjednodušeného přístupu.

Výchozí bod: náhlá ztráta sloupu připomíná náhlé působení gravitačního zatížení
na ovlivněnou část konstrukce.

Ihned po ztrátě sloupu se konstrukce zrychluje z klidu. Gravitační zatížení převyšuje únosnost
konstrukce a rozdíl mezi prací vykonanou zatížením a deformační energií se přeměňuje na
kinetickou energii.
Deformace se zvyšují, únosnost převyšuje působící zatížení a uložená deformační energie je
větší než práce vykonaná gravitačním zatížením. Kinetické energie se, dokud není konstrukce
uvedena zpět do klidu při maximálním dynamické výchylce, stálé snižuje.
Vzhledem k tomu, že odezva je ovládána jediným deformačním tvarem, největší dynamické
odezvy je dosaženo, když se kinetická energie sníží zpět na nulu. Jinými slovy, když se práce
vykonaná gravitačním zatížením rovná energii absorbovanou konstrukcí.
To je základem metody pseudostatické odezvy.
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Největší dynamické posuny (ud,1 ud,2) spojené s
náhlou aplikací gravitačního zatížení (lP0) lze
určit z energetické rovnováhy mezi prací
vykonanou zatížením a vnitřní uloženou
energií.

Pro případ SDOF, lze ekvivalenci mezi externí
prací (Wn) a vnitřní energii (Un) získat
porovnáním dvou zobrazených šrafovaných
oblastí.

𝑊𝑛 = 𝛼λ𝑛𝑃𝑜𝑢𝑑,𝑛

𝑃𝑛 = λ𝑛𝑃𝑜 =
1

𝑢𝑑,𝑛
න
0

𝑢𝑑,𝑛

𝑃d𝑢𝑠

integrál představuje plochu pod nelineární křivkou (𝑃, 𝑢𝑠) až po 𝑢𝑑,𝑛

Pseudostatickou odezvu lze získat pro náhle
působící gravitační zatížení (Pn), které je
vyneseno v závislosti na maximálním
dynamickém posunu (ud,n) pro různé úrovně
zatížení (ln).

𝑈𝑛 = න
0

𝑢𝑑,𝑛

𝛼𝑃d𝑢𝑠 𝑊𝑛 = 𝑈𝑛
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5. METODA NÁVRHU KLÍČOVÝCH PRVKŮ

Alternativní metoda k metodě přenosu zatížení

Klíčovým prvkem je takový konstrukční prvek nebo část
konstrukce, jejíž selhání má za následek další poškození, 
které porušuje očekávané chování konstrukce

Návrh klíčových prvků se provádí pro konkrétní úroveň
zatížení

Klíčové prvky, přípoje a připojené komponenty musí být
navrženy tak, aby dosáhly únosnosti bez případného
lokálního porušení

Tento přístup je jediný použitelný při modernizaci
stávajících budov
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Kroky návrhu

Identifikace klíčových prvků
Návrh klíčových prvků tak, aby odolávaly specifickému
mimořádnému zatížení

Mimořádná kombinace zatížení podle EN 1990
EN1991-1-7 doporučuje zatížení 34 kN/m2 působící v libovolném směru

Mimořádné zatížení působící na klíčové prvky a na jakoukoli
připojenou komponentu

Mimořádné zatížení podle normy (34 kN/m2)

Vodorovný směr:
Strana nosníku

Svislý směr:
Dolů na betonovou desku
Nahoru na spodní stranu nosníku a desku

Klíčový prvek Hlavní nosník

PŘÍKLAD

5. METODA NÁVRHU KLÍČOVÝCH PRVKŮ
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6. METODA SEGMENTACE

Šíření poruchy lze zabránit po počátečním poškození nebo jej
omezit izolováním selhávající části konstrukce od zbývající
konstrukce pomocí hranice části konstrukce

Přístup zajistí, že každá část se bude moci porušit nezávisle,
aniž by to ovlivnilo bezpečnost ostatních částí.

Segmentační strategie mohou být obecně založeny buď na
slabých hranicích segmentů, nebo na silných hranicích
segmentů

Tato metoda je žádoucí, když se předpokládá, že počáteční
velikost poškození je velká

Segmentaci lze také kombinovat s metodami přenosu zatížení,
kdy lze v rámci jednotlivých částí konstrukce zajistit
alternativní přenos.
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SLABÉ HRANICE ČÁSTÍ KONSTRUKCE
Segmentace dosažená pomocí slabých hranic částí konstrukce umožňuje, aby došlo k selhání konkrétního
segmentu bez progrese selhání do dalších sousedních segmentů.

Této metody rozdělení konstrukce lze dosáhnout eliminací kontinuity mezi sousedními
segmenty/odděleními nebo snížením tuhosti, která se přizpůsobí velkým deformacím a posunům na
hranicích segmentů, a tím se omezí množství síly přenášené na okolní konstrukci

V případě, kdy je použití metody alternativního přenosu zatížení nepraktické nebo příliš drahé, je výhodná
metoda segmentace

SILNÉ HRANICE ČÁSTÍ KONSTRUKCE
Segmentace založená na silných hranicích částí konstrukce je navržena tak, aby zabránila počínajícímu
kolapsu. Poskytuje vysokou lokální únosnost, která je schopna přenést velké síly

Rozdělení konstrukce nabízí alternativní přenos zatížení. Odolnosti vůči lokálnímu poškození je dosaženo
při malých deformacích nebo lze zastavit zřícení části konstrukce

Tuto formu segmentace lze uvažovat u vertikálních konstrukcí, jako je případ vícepodlažních budov s
obvodovými nosníky v pravidelných intervalech, kde nosníky mohou působit spolu s vertikální vazbou a
umožňují přerozdělit zatížení po místním poškození, které zadržuje padající úlomky a dodává stabilitu
okolní konstrukci

6. METODA SEGMENTACE
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7. ZÁVĚR

V této prezentaci byla představena filozofie návrhu pro
robustnost v případě neidentifikovaných hrozeb

Neidentifikované hrozby se vztahují k mimořádným zatížením,
které nejsou konkrétně brány v úvahu normami nebo indikované
klientem nebo jinými zúčastněnými stranami, nebo k jakýmkoli
jiným zatížením vyplývajícím z nespecifikovatelných příčin.

Kvůli nejistotám ohledně povahy, velikosti a působiště (oblasti)
neidentifikovaného mimořádného zatížení je obvykle nemožné
odhadnout požadované chování konstrukce.

V současné době se strategie návrhu, které mají dosáhnout
přiměřené úrovně robustnosti konstrukce, snaží především
omezit rozsah lokálního poškození, ať už je počáteční příčina
jakákoliv.
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Řešené příklady

1. Úvod

1. Úvod

2. Ocelová konstrukce 
v neseismické oblasti

3. Kompozitní 
konstrukce v 
neseismické oblasti

4. Ocelová konstrukce 
v seismické oblasti

5. Kompozitní 
konstrukce v 
seismické oblasti

Předmět: předvést uplatnitelnost navržených postupů pro 
návrh/hodnocení robustnosti ocelových a kompozitních
ocelobetonových rámových soustav

Konstrukce zahrnuté v těchto řešených příkladech jsou
původně navrženy tak, aby splňovaly požadavky na mezní
stav únosnosti (MSÚ) a mezní stav použitelnosti (MSP) pro:

přetrvávající návrhové situace - neseismicky odolné konstrukces

trvalé a seismické návrhové situace - seismicky odolné konstrukce
(s dalšími požadavky na omezení škod DL)

Návrh robustnosti se provádí pomocí dvou hlavních přístupů:

Identifikované hrozby

Neidentifikované hrozby
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Typ konstrukce

Návrh robustnosti vyžaduje klasifikaci konstrukce
podle tříd následků pro mimořádná zatížení

Všechny konstrukce uvedené v řešených příkladech
jsou zařazeny do třídy následků 2b (vyšší skupina rizika)

Označení Typ konstrukce

SS/NS Ocelová konstrukce v neseismické oblasti
CS/NS* Kompozitní konstrukce v neseismické oblasti

SS/S Ocelová konstrukce v seismické oblasti
CS/S Kompozitní konstrukce v seismické oblasti

* Konstrukce je vyrobena ve dvou konfiguracích - jedna s ocelovými sloupy a druhá s kompozitními sloupy. V obou případech jsou
nosníky a desky navrženy jako kompozitní
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IDENTIFIKOVANÁ ZATÍŽENÍ

Náraz Vnější výbuch Vnitřní výbuch Lokální požár Zemětřesení 

Konstrukc
e

Ekvivalentní 
statická síla

Zjednoduš
ená 

dynamická 
analýza

Úplná 
dynamická 

analýza

Ekvivalentní 
analýza s 

jedním 
stupněm 
volnosti

Úplná 
dynamická 

analýza

Ekvivalentní 
přiblížení 

statického 
tlaku

Dynamický 
přístup 
(metoda 

ekvivalentu 
TNT)

Model 
lokálního 
požáru

Preskriptivní 
metoda

Plně 
numerická 

analýza
(multi-hazard)

SS/NS

CS/NS

SS/S

CS/S

Typy přístupů k identifikovaným zatížením a jejich použití

Doporučené přístupy pro třídu následků 2b (minimální požadavky)

Dodatečné přístupy
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NEIDENTIFIKOVANÁ ZATÍŽENÍ

Typy přístupů k neidentifikovaným zatížením a jejich použití

Metoda alternativního přenosu zatížení (ALPM) Klíčový element Segmentace

Konstrukce

Preskriptivní
metoda

(metoda vazby)

Analytický přístup
Zjednodušená

dynamická analýza
Plně numerický 

přístup
Normativní přístup

Slabé hranice 
segmentů/ 

Silné hranice 
segmentů

SS/NS

CS/NS

SS/S

CS/S

Doporučené strategie pro třídu následků 2b (minimální požadavky)

Dodatečné přístupy
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GEOMETRIE A KONSTRUKČNÍ SYSTÉM
Neseismická oblast:

6 podlaží o výšce 4,0 m každé
6 polí s rozponem 8,0 m ve směru osy Y
3 pole s rozponem 12,0 m ve směru osy X

Seismická oblast:
6 podlaží o výšce 4,0 m každé;
6 polí s rozponem 8 m v podélném směru
3 pole s rozponem 12 m v příčném směru
– vnitřní
6 polí s rozponem 6 m v příčném směru –
obvod

Inner Braced Core 
Rigid frame

Pinned elements

Inner Braced Core 
Rigid frame

Pinned elements

MRF
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ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÁ PŘI NÁVRHU

Zatížení

Typ konstrukce
SS/S & CS/S CS/NS SS/NS

Lokace
Timis County, RO Luxembourg Aachen, DE

Stálé zatížení
- strop:  gk = 5 kN/m2

- Fasáda podepřena obvodovými sloupy): gk= 4 kN/m

Proměnné zatížení
- Užitné zatížení – kancelářské budovy: qk = 3 kN/m2

- Konstrukční zatížení qk = 1 kN/ m2 (obecně podlahy a střecha).
Zatížení větrem
Rychlost větru vb,0 = 25 m/s vb,0 = 24 m/s vb,0 = 25 m/s

Ekvivalentní talk větru qb = 0.4 kN/m2 qb = 0.36 kN/m2 qp = 0.9 kN/m2*
Kategorie terénu III III “Binnenland”*

Snow load sk = 1.5 kN/m2 sk = 0.5 kN/m2 sk = 0.85 kN/m2**

* Základní tlak větru podle DIN EN 1991-1-4/NA Tab. NA.B.3, jak se běžně používá v Německu. Nahrazuje pojem kategorie terénu.
"Binnenland" lze přeložit jako "vnitrozemská oblast" nebo "vnitřní oblast" a používá se k odlišení od ostrovních a pobřežních oblastí.

** Sněhová zóna 2 podle DIN EN 1991-1-3/NA

Trvalá návrhová situace – všechny konstrukce
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ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÁ PŘI NÁVRHU
SEISMICKÁ NÁVRHOVÁ SITUACE - PRO KONSTRUKCE SS/S & CS/S (EUROCODE 8)

Spektrum pružné odezvy: Typ 1
Typ základové půdy: B
Návrhové zrychlení půdy, ag =0,25 g
Součinitel duktility q = 4.8 (dual frame CBF+MRF)

BYLA PŘIJATA DODATEČNÁ OPATŘENÍ PRO SEIZMICKY 
ODOLNÉ KONSTRUKCE:

Ztužidla byla přesunuta do exteriéru (viz obrázky).
Po obvodu byly na všech stranách přidány MRF (viz obrázky)
Pro prutové soustavy odolné vůči seismickým účinkům se vyžaduje, 
aby se MRF podílely na celkové únosnosti minimálně 25 %. Tato 
podmínka vedla k následujícímu:

Průřez nosníků a sloupů v MRF byl zvětšen, aby byly splněny
podmínky
Na krátkých stranách (X) obvodu byly zavedeny mezisloupy. 
Rozpětí na vnitřní straně zůstala nezměněna.
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2. OCELOVÁ KONSTRUKCE V 
NESEISMICKÉ OBLASTI

1. Úvod

2. Ocelová konstrukce 
v neseismické oblasti

3. Kompozitní 
konstrukce v 
neseismické oblasti

4. Ocelová konstrukce 
v seismické oblasti

5. Kompozitní 
konstrukce v 
seismické oblasti

Worked examples

Identifikovaná zatížení

Zemětřesení

Preskriptivní metoda

Neidentifikovaná zatížení

Preskriptivní metoda (metoda vazby)

Metoda alternativního přenosu zatížení (ALPM)

Analytický přístup

Plně numerický přístup

Segmentace
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Inner Braced Core 
Rigid frame

Pinned elements

PRŮŘEZY PRVKŮ

Element Průřez
Třída 
oceli

ID
Využití 

průřezu
SLS deformace

Obvodový sloup 
strana Y

HEB 340 S355
1

0.95 -

Obvodový sloup 
strana X

HEB 360 S355
2

0.98 -

Vnitřní sloup HEM 300 S355 3 0.95 -
Obvodový nosník 

směr X
IPE500 S355

A
0.52 43.8 mm

Obvodový nosník 
směr Y

IPE500 S355
A

0.77 29.8 mm

Vnitřní nosník směr X IPE550 S355 B 0.61 45.9 mm

Vnitřní nosník směr Y IPE600 S355 C 0.89 29.1 mm

Nosník jádra HEA300 S355 D 0.90 6.5 mm

Diagonála jádra CHS 219.1x6.3 S355 - 0.90 -

Z

XY

Isometrie
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STYČNÍKY

Worked examples – SS/NS

pozice
s = strong axis
w = weak axis

ULS 
zatížení

(kN)

Únosnost
(kN)

Způsob porušení UF

A1s / A2 130 196 Čelní deska v otlačení 0.66
A1w 240 255 Čelní deska v otlačení 0.94

B1 / B3 180 196 Čelní deska v otlačení 0.92
C2w / C3w 430 443 Čelní deska v otlačení 0.97

D3s 60 102 Stojina nosníku v otl. 0.59
D3w 90 102 Stojina nosníku v otl. 0.88

BA / BC 180 196 Čelní deska v otlačení 0.92
BD 180 185 Čelní deska v otlačení 0.97

A-1w A1s. A2, B1, B3 C-2w, C-3w

D-3s, D-3w)

B-A, B-C B-A, B-C, b) B-D
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Identifikovaná zatížení
Zemětřesení
Preskriptivní metoda

Konstrukce uvažovaná v tomto příkladu byla navržena pouze pro podmínky ULS/SLS (trvalá návrhová
situace). Nebyly provedeny žádné výpočty s ohledem na případné mimořádné seismické působení. 
Seismické působení je proto považováno za výjimečné.

V praxi lze postupovat podle jednoduchých doporučení, pokud je má seismické působení menší účinky 
než zatížení větrem. To se děje hlavně u nízkopodlažních budov, aby se optimalizovaly náklady na
inženýrské práce.

DOPORUČENÍ
Konfigurace konstrukce:
✓Nízký poměr výšky k šířce
✓ Stejná výška podlaží
✓ Symetrické půdorysy
✓ Jednotné řezy a výškové úrovně
✓Maximální únosnost v krutu
✓ Krátká rozpětí a redundance
✓ Přímé cesty zatížení
✓Návrh sekundárních/nekonstrukčních prvků, aby se 

zabránilo vzniku trosek

Torzní účinky (symetrické uspořádání, 
pravidelnost v půdorysu a výšce)

Regulace vibrací (základní izolátory, tlumiče - pasivní, 
aktivní nebo poloaktivní)

Únosnost a tuhost

Duktilita
✓ Třída průřezu (např. průřezy HEA300 třídy 3 pro nosníky by 

měly být nahrazeny průřezy HEB300 třídy 1).
✓ Typologie styčníků (kloubové styčníky by mohly být

nahrazeny tvárnými polotuhými styčníky, které by umožnily
vznik plastických kloubů ve styčníku a rozptýlili část
seismické energie).
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[presenting 
institution logo]Worked examples – SS/NS

UNIDENTIFIED ACTIONS

NEIDENTIFIKOVANÁ ZATÍŽENÍ

Metoda alternativního přenosu zatížení (ALPM)
Preskriptivní metoda

Tento příklad ukazuje použití metody vazby nosníků a jejich spojů (vodorovné vazby). 

Vazné síly jsou určeny dle EN 1991-1-7 

VODOROVNÉ VAZNÉ SÍLY

SVISLÉ VAZNÉ SÍLY

Posouzení prvků na horizontální 
vazné síly dle preskriptivního 

přístupu dle EN 1993-1-1 
➔ Všechny prvky OK

OPATŘENÍ ZVAŽOVANÁ PRO NÁHODNOU NÁVRHOVOU SITUACI

Stálé zatížení DL 
Proměnná zatíženíLL 
Žádná specifická mimořádná zatížení se nezohledňuje
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Pozice
s = strong axis
w = weak axis

Vazná síla
(kN)

Způsob porušení UF

A1s / A2 268.8 Čelní deska v otlačení 0.63
A1w 268.8 Stojina sloupu v ohybu 0.73

B1 / B3 499.2 Čelní deska v otlačení 1.16
C2w 499.2 Stojina sloupu v ohybu 1.15
C3w 499.2 Čelní deska v otlačení 0.67

D3s/D3w 499.2 Stojina nosníku v otl. 2.02
D3w 90 Stojina nosníku v otl. 0.88

1-1 / 2-2 400.5 Čelní deska v ohybu 0.88
3-3 694.2 Čelní deska v ohybu 1.31

Pozice
s = strong 

axis
w = weak axis

Vazná síla
(kN)

Způsob porušení UF

B1 / B3 499.2 Čelní deska v tahu (net) 0.93
C2w 499.2 Stojina sloupu v ohybu 0.88

D3s/D3w 499.2 Stojina sloupu v tahu (net) 1.03
3-3 694.2 Čelní deska v ohybu 0.83

B1/B3 C2 D3s/D3w 3-3

POSOUZENÍ STYČNÍKŮ NA VAZNÉ SÍLY

NOVÝ NÁVRH STYČNÍKŮ

POSOUZENÍ NOVĚ NAVRŽENÝCH STYČNÍKŮ NA VAZNÉ SÍLY

Využití styčníků D3s/D3w překročeno3%



akceptováno



Řešené příklady

Tento příklad poskytuje informace o návrhu konstrukce na neidentifikované hrozby s využitím analytického
přístupu ALPM.

Zatížení pro případ mimořádné návrhové situace

Stálá zatíženíDL 
Proměnná zatížení LL 

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿

XY

Isometric

ZKOUMANÉ PRVKY
Nosník B1/B3 – IPE550
Nosník C2w/C3w – IPE600

PŘEDPOKLAD PRO STYČNÍKY
Řešení 1: jednoduché styčníky
Řešení 2: styčníky s částečnou únosností

NEIDENTIFIKOVANÁ ZATÍŽENÍ

Metoda alternativního přenosu zatížení (ALPM)
Analytický přístup

KOMBINACE ZATÍŽENÍ PRO NÁHODNOU NÁVRHOVOU SITUACI

UVAŽOVANÝ SCÉNÁŘ: ztráta sloupu B2, přízemí
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Řešení 1 – vazné síly pro jednoduchý styčník

Metoda se skládá z řešení soustavy 4 rovnic

nosník,1 - IPE550

nosník,2 - IPE600

Nini je stanovena pomocí
analýzy uvažující kombinaci
náhodných zatížení.

Nini nst E A1 L0,1 A2 L0,2

4078.51 kN 6 210000 MPa 134 cm2 12 m 156 cm2 8 m

θ1 θ2 Tbeam,1 - IPE550 Tbeam,2 - IPE600

0.03659 rad 0.05485 rad 1884 kN 4934 kN
Řešení
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UNIDENTIFIED ACTIONS 

POZNÁMKY Ve srovnání s numerickým přístupem (další příklad), jsou získané výsledky přibližně o 8 % vyšší
(1741 kN pro IPE550 a 4565 kN pro IPE600). Je však známo, že analytický přístup
nadhodnocuje tahové síly, takže zde řádově dochází k souladu a potvrzuje hodnoty tahových
síl stanovených numerickým přístupem.

Výsledky naznačují, že je třeba přepracovat konstrukci z hlediska robustnosti, protože styčníky
nejsou schopny přenést tak značné zatížení.

Řešení 2 – Alternativní přístup se styčníky s částečnou 
únosností
Styčníky s částečnou únosností mohou být dobrou alternativou ke kloubovým styčníkům pro zvýšení
robustnosti konstrukce. Z důvodu dalšího výzkumu byly styčníky hlavního nosníku a sloupu nahrazeny styčníky
pomocí čelních desek.

A1/A2
B1/B3 C2w/C3w

Welded part for 
weak axis flush 
end-plate joints 

Řešení 1 – vazné síly pro jednoduchý styčník
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Zjednodušená analytická metoda pro styčníky s částečnou únosností zohledňuje
následující vlivy

Příspěvek plastického mechanismu nosníků

příspěvek desky

příspěvek od účinku vyklenutí

Pokud součet výše uvedených příspěvků není dostatečný, dochází k větším deformacím a aktivaci
membránových efektů v nosnících podobně jako v jednoduchém příkladu spoje. Protože toto vyžaduje větší
rotační kapacitu ve spojích, bude zde návrh robustnosti proveden alternativně optimalizací tří výše
uvedených příspěvků tak, aby k membránovým efektům nedocházelo.

PŘÍSPĚVEK DESKY

Class t c Steel
Asx

(top and 
bottom)

Asy
(top and
bottom)

MRd
(sagging/ 
hogging)

Failure mode

C30/37 20 cm
20 

mm
B500S

3.93
cm²/m

3.93 
cm²/m

26.9 kNm
Yielding of 

reinforcement
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PŘÍSPĚVEK DESKY

Konstrukční systém betonové desky po ztrátě sloupu

Ohybové momenty v betonové desce 
po odstranění sloupu (MEd = -172.5 kNm)

Aplikace náhodného zatížení
(1 x G + 0.5 x Q) 6.5 kN/m² 

Příspěvek betonové desky je vyjádřen svislou bodovou
silou Pslab (v místě ztráty sloupu) potřebnou pro vznik
plastického mechanismu.
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PŘÍSPĚVEK DESKY (2)

Nekruhový plasticky mechanismus

Kruhový plasticky mechanismus

Princip virtuálních prací

Plastický mechanismus se 
vyvine při síle 313.6 kN

Plastický mechanismus se 
vyvine při síle 330.4 kN

Npl,slab= min(313.6 kN;330.4 kN)
= 313.6 kN
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UNIDENTIFIED ACTIONS 

PŘÍSPĚVEK PLASTICKÉHO MECHANISMU NOSNÍKŮ

𝑁𝑝𝑙 =
2.𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑,1

− + 2.𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑,1
+

𝐿0,1
+
2.𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑,2

− + 2.𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑,2
+

𝐿0,2
Joint B1/B3 Joint C2/C3

Mpl,Rd,1
+

(kladný)

Mpl,Rd,1
-

(záporný)

Mpl,Rd,2
+

(kladný)

Mpl,Rd,2
-

(záporný)

306.1 kNm 224.7 kNm 416.6 kNm 305.6 kNm

Únosnost styčníku v ohybu

Styčníky s částečnou únosností ➔ svislou sílu spojenou s vývojem plastického mechanismu v důsledku vzniku
plastických kloubů ve styčníku lze vypočítat pro oba směry..

𝑁𝑝𝑙 = 269 kN
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PŘÍSPĚVEK ÚČINKU VYKLENUTÍ

Styčník Záporný / kladný Způsob porušení
B1/B3 kladný (+) Stojina sloupu v tlaku
B1/B3 záporný (-) Stojina sloupu v tlaku
C2/C3 kladný (+) Stojina sloupu v tlaku
C2/C3 záporný (-) Stojina sloupu v tlaku

CELKOVÁ ÚNOSNOST JE:

Narch jev ertikální bodová síla potřebná k překonání vyklenutí.

Vyklenutí se aktivuje, pokud únosnost v tlaku jakékoli aktivní součásti systému po rozvinutí výše uvedeného
mechanismu není rozhodující, Za takových podmínek může být v nosníkách přímo postižené části mobilizován
účinek vyklenutí, jakmile se vytvoří plastický mechanismus. Následující tabulka shrnuje způsoby poruch
příslušných spojů.

Protože všechny styčníky selžou v tlaku nemůže být účinek vyklenutí aktivován, proto Narch = 0 kN

Příspěvek desky, plastického mechanismu a efektu vyklenutí lze kumulovat, protože jejich aktivace vyžaduje
omezené deformační schopnosti, jakmile se vytvoří plastický mechanismus..
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POSOUZENÍ KONSTRUKCE S SE STYČNÍKY S ČÁSTEČNOU ÚNOSNOSTÍ

➔ Při projevu membránových sil Nmembrane v nosnících dojde k výrazným svislým posunům přímo ovlivněné
části. Tyto membránové síly nelze kumulovat s příspěvky pocházejícími z desky a z účinků vyklnutí, protože
zmizí, jakmile je dosaženo velkých deformací..

𝑁 = 𝑁𝑠𝑙𝑎𝑏 + 𝑁𝑝𝑙 + 𝑁𝑎𝑟𝑐ℎ = 313.6 + 269.0 + 0.0 = 582.6 𝑘𝑁 < 694.2 𝑘𝑁 (𝑠í𝑙𝑎 𝑣 𝑜𝑑𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛ě𝑛é𝑚 𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑢)

NOVÝ NÁVRH KONSTRUKCE SE STYČNÍKY S ČÁSTEČNOU ÚNOSNOSTÍ
V rámci tohoto řešeného příkladu byla ocelová konstrukce ponechána ve stávajícím stavu (navržena s
vnitřními silami s jednoduchými styčníky). Modelování polotuhých styčníků jako kloubůje stále platným a
bezpečným předpokladem, pokud mají tyto styčníky dostatečnou tažnost a rotační kapacitu.

Požadavků na robustnost lze dosáhnout několika způsoby, např.:

Upravit návrh desky pro zvýšení příspěvku z mechanismu desky;
Zesílit spoje v jednom nebo obou směrech, aby se zvýšil příspěvek mechanismu nosníku; 
Zesílit komponenty v tlaku pro aktivaci účinku vyklenutí.

Příspěvek Nmembrane vyžaduje dostatečnou rotační kapacitu styčníků s částečnou únosností

Způsobem porušení spojů je zde pásnice sloupu v tlaku při působení ohybových momentů (není
tvárná). ➔ návrh styčníků musí být přepracován.
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NOVÝ NÁVRH KONSTRUKCE SE STYČNÍKY S ČÁSTEČNOU ÚNOSNOSTÍ (2)

Změny na styčníkách C2/C3 a B1/B3

Výztuhy sloupu (tloušťka odpovídající tloušťce pásnic
nosníku);

Výztuha stojiny(pouze pro C2/C3 );

Změna pozice šroubů;

Svary pásnice zvětšeny ze 6 na 7 mm;

Zvětšení průměru šroubů z M24 na M27 (pouze pro 
C2/C3 ).

B1/B3
joints

C2/C3
joints

Změny v tomto spoji umožňují zvýšit únosnost spoje v 
ohybu, a tím i mechanismu nosníku. 
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NOVÝ NÁVRH KONSTRUKCE SE STYČNÍKY S ČÁSTEČNOU ÚNOSNOSTÍ (3)
. PŘÍSPĚVEK DESKY

Vzhledem k tomu, že na desce nebyly provedeny žádné změny, zůstává
příspěvek této složky nezměněn (Nslab = 313.6 kN) Styčník B1/B3 Styčník C2/C3

Mpl,Rd,1
- (záporný) Mpl,Rd,2

+ (kladný) Mpl,Rd,1
- (záporný) Mpl,Rd,2

+ (kladný)
368.9 kNm 285.4 kNm 451.3 kNm 451.3 kNm

CWS CWS EPB EPB

PŘÍSPĚVEK MECHANISMU NOSNÍKŮ
Npl je 334.7 kN

PŘÍSPĚVEK ÚČINKU VYKLENUTÍ
Pouze z krátkého rámu (IPE600 se styčníky C2/C3)

Vodorovný posun nosníku Δbeam 36.9 mm
Vodorovný posun z důvodu natočení styčníku Δjoints 63.3 mm
Celkový vodorovný posun Δpl 1369.4 kN
Součet tahových sil ve styčníku při vzniku mechanismu Ft 1369.4 kN
Účinná tuhost styčníku v tlaku keff,c 9.461 mm
Průžná deformace styčníku v tlaku δc,el 0.689 mm
Délka vyklenutí při vzniku plastického mechanismu LD 8017.0 mm
Únosnost styčníku v tlaku Fc 1783 kN
Plastická deformace styčníku při porušení δc,pl 0.897 mm
Natočení vyklenutí při porušení θ 0.062 rad
Únosnsot vyklenutí ve vzpěrném tlaku Nb,Rd 231.7 kN

Narch = 51.0 kN

𝑵 = 𝑵𝒔𝒍𝒂𝒃 +𝑵𝒑𝒍 +𝑵𝒂𝒓𝒄𝒉 = 𝟑𝟏𝟑. 𝟔 + 𝟑𝟑𝟒. 𝟕 + 𝟓𝟏. 𝟎 = 𝟔𝟗𝟗. 𝟑 𝒌𝑵

Součtem všech tří účinků, je celková únosnost:

ZÁVĚR
Únosnost je nyní větší než svislá osová síla 694,2 kN, takže přepracovanou konstrukci lze nyní považovat za robustní.
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NEIDENTIFIKOVANÁ ZATÍŽENÍ
Metoda alternativního přenosu zatížení (ALPM)

Full numerical approach 
Tento příklad poskytuje informace o návrhu konstrukce na neidentifikované hrozby s využitím plně numerického přístupu z 
ALPM.

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿
UVAŽOVANÉ SCÉNÁŘE

Scénář 1: Ztráta vnitřního sloupu v podlaží 0;
Scénář 2: Ztráta fasádního sloupu v podlaží 0;
scénář 3: ztráta vnitřního sloupu nad spojnicí sloupů

Tento příklad ilustruje 3 scénáře ztráty sloupu. V praxi však
mohou být zapotřebí i jiné scénáře ztráty sloupů. Proto je na
projektantovi, aby určil, které scénáře mohou být možné a
které z nich jsou pro návrh robustnosti konstrukce
nejvýznamnější.

Scénář 1 Scénář 2 Scénář 3

Zatížení pro náhodnou návrhovou situaci
Stálé zatížení DL 
Proměnná zatížení LL 

KOMBINACE ZATÍŽENÍ
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UNIDENTIFIED ACTIONS 

ANALÝZA KONSTRUKCE

Plně numerický přístup bude řešen pomocí modelu konečných prvků vyvinutého pro 
návrh konstrukce ULS/SLS. Cílem je v prvním kroku odstranit sloup a nechat ve vazbách
vzniknout membránové účinky a poté ověřit, zda vazby (pruty a spoje) tyto tahové síly
dokáží přenést. 

Metodika a předpoklady:
FE Analýza se provádí pomocí Newtonova-Raphsonova algoritmu, který umožňuje integraci
velkých deformací;
Protože může dojít ke ztrátě příčné a torzní stability nosníků, u nichž ve skutečnosti nemůže
dojít k nestabilitě, protože jsou udržovány membránami, zabráníme vzniku této nestability 
fiktivním zvýšením torzní tuhosti prutů nosníku.

Modelování scénáře ztráty sloupu:
1.. krok - Nejprve se analyzuje konstrukce bez ztráty sloupu při kombinaci náhodných
zatěžovacích stavů➔ skutečná tlaková síla ve sloupu, který má být odstraněn;
2. krok - Poté se v horním uzlu sloupu, který má být odstraněn, tato síla aplikuje a sloup se 
odstraní, takže tato síla sloup nahradí;
3. krok - simulace ztráty sloupu: Na stejný uzel se postupně působí silou stejné velikosti v 
opačném směru. Pro zajištění konvergence se používají kroky zatížení 0,025. Na konci analýzy
odpovídá statický systém úplné ztrátě sloupu. 
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VÝSLEDKY

Z

XY

IsometricCO165: Column loss simulation
Global Deformations u [mm]
Increment: 40 - 1.000

Factor of deformations: 15.00
Max u: 424.0, Min u: 0.0 [mm]

Z

XY

IsometricCO165: Column loss simulation
Global Deformations u [mm]
Increment: 40 - 1.000

Factor of deformations: 13.00
Max u: 486.4, Min u: 0.0 [mm]

XY

IsometricCO165: Column loss simulation
Global Deformations u [mm]
Increment: 40 - 1.000

Factor of deformations: 7.50
Max u: 425.3, Min u: 0.0 [mm]

Scénář Prvek Styčník
Vazná síla

(kN)
Moment 

(kNm)

1
IPE550 B1/B3 1741 274

IPE600 C2/C3 4565 536

2 IPE500 A1s/A2 1620 195

3
IPE550 B1/B3 1715 275

IPE600 C2/C3 4493 537

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3
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UNIDENTIFIED ACTIONS 

Scénář 1: VERIFIKACE

V důsledku chybějícího sloupu se zvyšují tlakové
síly v sousedních sloupech. V tomto příkladu však
tyto síly zůstávají nižší než návrhové tlakové síly z 
ULS ➔ není nutné sloupy znovu navrhovat.

Pruty průřezu IPE550 byly navrženy tak, aby 
splňovaly požadavky SLS (omezení průhybu). V 
tomto případě je únosnost těchto prutů v případě
ztráty sloupu stále dostatečná.

• Pruty průřezu IPE600 nejsou dostatečné pro 
vysoké tahové síly (15 % překročení). 

Prvek Průřez
Vazná síla

(kN)
Moment 

(kNm)
UF

Columns Y-facades HEB 340 -2910 0 0.66
Columns X-facades HEB 360 -3763 0 0.72

Inner columns HEM 300 -4887 0 0.60
Inner X-beams IPE550 1736 274 0.58
Inner Y-beams IPE600 4562 536 1.15

Member Section

Tying / 
compr. 
force

(kN)

Moment 
(kNm)

UF

Columns Y-facades HEB 340 -2473 15 0.58
Columns X-facades HEB 360 -3521 14 0.77

Inner columns HEM 300 -5383 3 0.69
Beams X-facades IPE500 1615 195 0.59

Scénář 2: VERIFIKACE

Všechny prvky splňují požadavky;

Ověření není splněno u spojů A1/A2➔ přepracovat

Pozice
s = tuhá osa

w = měkká osa

Vazná síla
(kN)

Způsob porušení UF

A1s / A2s 1620 Deska v otlačení 3.71

Scénář 3: VERIFIKACE

Ztráta vnitřního sloupu nevede ke vzniku vazných sil
ve svislých vazbách, ale k tahovým silám ve
vodorovných vazbách. Tyto tahové síly jsou řádově
stejné jako ve scénáři 1➔ scénář 3 nebude zkoumán
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NOVÝ NÁVRH KONSTRUKCE

SCÉNÁŘ 1: VERIFIKACE

Vzhledem ke změně průřezu z IPE600 na
IPE750x137, dojde ke změně vnitřních sil

VERIFIKACE PŘÍPOJŮ

Prvek Průřez
Vazná 

síla
(kN)

Moment 
(kNm)

UF

Columns Y-facades HEB 340 -2862 0 0.66
Columns X-facades HEB 360 -3827 0 0.82

Inner columns HEM 300 -4941 0 0.61
Inner X-beams IPE550 1658 276 0.56
Inner Y-beams IPE750x137 4850 565 1.03

Využití průřezu IPE750x137 je překročeno o 3%.
Toto lze považovat akceptovatelné.

Pozice
s = tuhá osa

w = měkká osa

Vazná síla
(kN)

Způsob porušení UF

B1 / B3 1662 Deska v otlačení 3.80
C2w 4852 Stojina sloupu v ohybu 11.20
C3w 4852 Deska v tahu 6.17

Pozice
s = tuhá osa

w = měkká osa

Vazná síla
(kN)

Způsob porušení UF

B1 / B3 1662 Šrouby ve střihu 1.00
C2w / C3w 4852 Neproveditelné

Přepracovaný styčník B1/B3 vyžaduje následující: 2 přidané
šrouby, M27 místo M24, výztuhu nosníku, upravenou geometrii
a tloušťku plechu (25 mm) a silnější svar pro požadavky na
tažnost (15 mm).

Pro styčníky C2w a C3w se nepodařilo nalézt žádný 
rozumný návrh
➔ Kloubové styčníky byly nahrazeny polotuhými (s 
částečnou únosností)
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NEIDENTIFIKOVANÁ ZATÍŽENÍ

[presenting 
institution logo]

Segmentace
Silné hranice segmentu/ Slabé hranice segmentu

Poznámky

Tuto metodu lze použít buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými opatřeními (např. lokální
zesílení) nebo metodami (např. ALPM). Pokud výstupy ALPM naznačují potřebu přepracování
konstrukce, lze metodu segmentace použít jako alternativní řešení k omezení rozšíření poškození.

V případě stávající nízkopodlažní budovy by mohla být zvolena strategie slabých hranic segmentů. 
Jak bylo zdůrazněno ve výsledcích analytických i numerických přístupů, spoje s čelními deskami
navržené pro ULS nejsou schopny odolat velkým tahovým silám od membránových účinků, pokud
se uvažuje scénář ztráty sloupů.

Tyto spoje prakticky fungují jako "pojistky" v případě ztráty sloupu a kolaps se omezí na oblast 
přímo zasaženou ztrátou sloupu (horizontální omezení poškození). Pokud je odezva spojů tvárná, 
dojde u nich před zhroucením k velkým deformacím, takže se zabrání náhlému křehkému selhání.

Worked examples – SS/NS
UNIDENTIFIED ACTIONS 
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3. KOMPOZITNÍ KONSTRUKCE 
V NESEISMICKÉ OBLASTI

1. Úvod

2. Ocelová konstrukce 
v neseismické oblasti

3. Kompozitní 
konstrukce v 
neseismické oblasti

4. Ocelová konstrukce 
v seismické oblasti

5. Kompozitní 
konstrukce v 
seismické oblasti

Identifikovaná zatížení
Náraz

Ekvivalentní statická síla

Externí výbuch
Ekvivalentní přístup SDOF 

Lokální požár
Model lokálního požáru

Neintifikovaná zatížení
Metoda alternativního přenosu zatížení (ALPM)

Preskriptivní metoda (metoda vazby)
Plně numerický přístup

Klíčový element
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Průřezy prvků

Inner Braced Core 
Rigid frame

Pinned elements

Prvek typ průřez
využití Kritická komponenta (ULS 

/ SLS)ULS SLS

Nosník

Obvodové 
nosníky

IPE 450 0.93 0.80
- Final Stage - Crushing 

concrete flange

- Final Stage - Deflection

Vnitřní nosníky
IPE 500 0.96 0.86

- Final Stage - Bending
- Final Stage - Deflection

IPE 360 0.95 0.98
- Final Stage - Bending

- Final Stage - Deflection

Sloup*

Obvodové 
sloupy

HD 360x162 0.61 -
- Final Stage - Bending 
and axial compression

Vnitřní sloupy HD 400x216 0.78 -
- Final Stage - Bending 
and axial compression

Ztužidlo CHS
CHS219.1x5.

0
0.71 -

- Final Stage - Bending 
and axial compression

* Composite columns with equivalent properties were also considered (see next 
slide).
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STYČNÍKY

Pozice Typ styčníku
Únosnost ve smyku

(kN)

Únosnost v ohybu 
(kNm)

Způsob porušení UF

Obvod
Header plate 289.38 - Únosnost skupiny šroubů ve smyku 0.73

Fin plate 297.96 - Únosnost skupiny šroubů ve smyku 0.71

Vnitřní
Header plate 289.38 - Únosnost skupiny šroubů ve smyku 0.64

Fin plate 265.89 - Únosnost šroub v otlačení 0.70

„Trny d=19 mm, h=100 mm" byly použity v jedné řadě a na desku byla nanesena podélná a příčná
výztuž ϕ12//100. 

Obvodové Vnitřní

HD 360x162

<=>

HD 400x216

<=>

KOMPOZITNÍ SLOUPY
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Náraz
Ekvivalentní statická síla

Tento příklad poskytuje informace o návrhu konstrukce na účinky nárazu v důsledku náhodného nárazu
vozidla.

DEFINICE SCÉNÁŘŮ NÁRAZU

Zahrnují obvodové sloupy podél dvou jízdních pruhů;

V tomto příkladu jsou vystaveny dlouhé i krátké strany fasády.

Identifikovaná zatížení

ZATÍŽENÍ PRO PŘÍPAD mimořádné NÁVRHOVÉ SITUACE

Stálá zatížení DL 
Užitná zatížení LL
Účinek nárazu AEd

KOMBINACE ZATÍŽENÍ PRO NÁHODNOU NÁVRHOVOU SITUACI

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝐸𝑑
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PŘEDPOKLAD NÁRAZU

Sloup: přízemí (A.1 / A.2 / B.1 / B.2);
Výška bodu nárazu: 1.5m;
Zatížení:

ZATÍŽENÍ NÁRAZEM

zatížení jsou vypočtena pomocí tabulky 4.1 normy EN 1991-1-7, s ohledem na případ Venkovské
silnice ve venkovské oblasti.

ANALÝZA KONSTRUKCE

Lineární elastická analýza se provádí na úplném 3D modelu pomocí softwaru SCIA®. V prvním
kroku jsou průřezy prvků ty, které vyplývají z původního návrhu . 

Ocelobetonové sloupy jsou navrženy pomocí softwaru A3C® .

Případ
Fdx

(kN)

Fdy

(kN)

A.1 750 375
A.2 750 375
B.1 375 750
B.2 375 750
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OCELOVÉ SLOUPY
Výsledky pro kloubově uložené I vetknuté sloupy vyrobené z oceli třídy S355 ukazují překročení meze kluzu s UF až 1,72.
Při použití oceli třídy S460 je pozorováno značné zlepšení z hlediska využití.

OCELOBETONOVÉ SLOUPY

využití podstatně vyšší To souvisí především s návrhem průřezů a okrajovými podmínkami. Za použití statické analýzy 
ocelový průřez přenáší 65% až 70% zatížení ➔ vyšší využití.

Ke zmírnění dopadu lze nebezpečí předejít nebo ho odstranit pomocí následujících opatření:
Vyšší třída oceli / větší průřez;
Správná orientace sloup vůči směru nárazu / návrh vetknutých patek;
K přesnějšímu posouzení únosnost lze použít pokročilejší přístupy.

VÝSLEDKY

Případ Průřez
Zatížení Spodní 

podpora

UF (-)

Fdx (kN) Fdy (kN) S355 S460

A.1 HD 360x162 750 375
Pevná 1.30 0.91

Kloubová 1.50 1.05

A.2 HD 360x162 750 375
Pevná 1.08 0.78

Kloubová 1.23 0.92

B.1 HD 360x162 375 750
Pevná 1.29 0.98

Kloubová 1.54 1.17

B.2 HD 360x162 375 750
Pevná 1.45 1.10

Kloubová 1.72 1.30

Výsledky lineární statické analýzy dopadu na ocelové sloupy

Případ
Zatížení

Podpory
UF (-)

S355Fdx (kN) Fdy (kN)

A.1 750 375 Kloub 2.63
A.2 750 375 Kloub 2.04
B.1 375 750 Kloub 2.25
B.2 375 750 Kloub 2.34

Výsledky lineární statické analýzy nárazu pro ocelobetonové
sloupy
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Identifikovaná zatížení

Vnější výbuch
Ekvivalentní přístup SDOF 

Zatížení
Výbuch Aed.

DEFINICE SCÉNÁŘE VÝBUCHU
Sloup uvažovaný v analýze je obvodový sloup umístěný uprostřed 
nejdelšího průčelí budovy.

Odstupová vzdálenost R = 20 m
Výbušnina W = ekvivalent 100 kg TNT

ANALÝZA KONSTRUKCE
Lineární elastická analýza se provádí pomocí zjednodušeného
dynamického přístupu.

R = 20 m
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PARAMETRY TLAKOVÉ VLNY (1)

Měřítko vzdálenosti a úhlu dopadu se vypočítá na základě:

Hmotnost nálože;

Odstupová vzdálenost;

Bod detonace (od povrchu země).

TNT ekvivalentní hmotnost výbušné 
náplně

➔ 𝑊 = 100 𝑘𝑔

Odstupová vzdálenost ➔ 𝑅 = 20 𝑚

Výška výbuchu ➔ 𝐻𝑐 = 1 𝑚

Zmenšená vzdálenost ➔ 𝑍 =
𝑅

𝑊
1
3

=
20

100
1
3

= 4.309
𝑚

𝑘𝑔
1
3

Vzdálenost od zdroje výbuchu ➔ 𝑅ℎ = 𝑅2 + 𝐻𝑐
2 = 202 + 12 = 20.025 𝑚

Úhel dopadu ➔ 𝛼𝑖 = 𝑡𝑎𝑛−1
𝐻𝑐

𝑊
1
3

= 𝑡𝑎𝑛−1
1

100
1
3

= 12.158𝑜
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PARAMETRY TLAKOVÉ VLNY (2)

Dále se pomocí grafu pro výbuchy volným vzduchem určí parametry zatížení výbuchem: 

(JRC, 2013)

Dopadový tlak ➔
𝑃𝑠𝑜 = 56.44 𝑘𝑃𝑎

Dopadový impuls ➔
𝐼𝑠 = 313.71 𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠

Odražený tlak ➔
𝑃𝑟 = 137.37 𝑘𝑃𝑎

Odražený impuls ➔
𝐼𝑟 = 688.09 𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠

Čas příjezdu ➔ 𝑡𝑎 = 30.29 𝑚𝑠.𝑊
1
3 = 140.59 𝑚𝑠

Trvání kladné fáze ➔
𝑡0 = 16.49 𝑚𝑠

Vlnová délka výbuchu ➔
𝐿𝑤 = 0.4

𝑚

𝑘𝑔
1
3

Rychlost čela nárazu ➔ 𝑈 = 413.93
𝑚

𝑠
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(JRC, 2013) (JRC, 2013)

PARAMETRY TLAKOVÉ VLNY (3)

S ohledem na dříve definovaný dopadající tlak (Pso) se rychlost zvuku (Cr) a špičkový dynamický tlak (q) získají
pomocí následujících grafů

Rychlost zvuku ➔ 𝐶𝑟 = 0.38
𝑚

𝑚𝑠

Maximální dynamický 
tlak

➔ 𝑞 = 8.5 𝑘𝑃𝑎
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PARAMETRY TLAKOVÉ VLNY (4)

Poté se vypočítají fiktivní zkrácené časové intervaly:

Doba trvání fiktivní pozitivní fáze ➔ 𝑡0𝑓 = 2
𝐼𝑠
𝑃𝑠𝑜

= 2 ×
313.71

56.44
= 11.12 𝑚𝑠

Fiktivní doba trvání odražené vlny ➔ 𝑡𝑟𝑓 = 2
𝐼𝑟
𝑃𝑟

= 2 ×
688.09

137.37
= 10.02 𝑚𝑠

Výška prvku ➔ ℎ𝑠 = 4 𝑚

Šírka stěny ➔ 𝑤𝑠 = 4 𝑚

Koeficient odporu vzduchu ➔ 𝐶𝐷 = 1

Nejmenší rozměr (výška versus šířka) ➔ 𝑠𝑑 = 𝑚𝑖𝑛 ℎ𝑠 ,
𝑤𝑠

2
= 𝑚𝑖𝑛 4,

4

2
= 2 𝑚

Největší rozměr (výška versus šířka) ➔ 𝑙𝑑 = 𝑚𝑎𝑥 ℎ𝑠 ,
𝑤𝑠

2
= 𝑚𝑎𝑥 4,

4

2
= 4 𝑚

Poměr (nejmenší/největší) ➔ 𝑟𝑠.𝑙 =
𝑠𝑑
𝑙𝑑

=
2

4
= 0.5

Clearing time ➔ 𝑡𝑐 =
4𝑠𝑑

1 + 𝑟𝑠.𝑙 𝐶𝑟
=

4 × 2

1 + 0.5 × 0.38
= 14.04 𝑚𝑠

Maximální talk působící na stěnu ➔ 𝑃 = 𝑃𝑠𝑜 + 𝑞. 𝐶𝐷 = 56.44 + 8.5 × 1 = 64.94 𝑘𝑃𝑎

Nakonec se určí doba uvolnění a maximální tlak působící na stěnu:
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PŘÍSTUP S JEDNÍM STUPNĚM VOLNOSTI (SDOF)

V této fázi se sloup transformuje na ekvivalentní systém SDOF. Vypočítají se dvě řešení: 
ocelové sloupy a kompozitní sloupy.

První krok při aplikaci metody SDOF spočívá ve výpočtu rovnoměrně rozloženého zatížení a 
bodového zatížení způsobeného otřesem sloupu.

Protože se jedná o statickou analýzu, je pro zohlednění dynamických účinků použit faktor
DLF. První iterace se provede s DLF 1,45, aby se zesílilo zatížení. Kromě toho lze na mez
kluzu použít součinitel DIF 1,2 kvůli účinku rychlosti deformace.

Rozložená zátěž z výbuchu na 
sloup

➔

𝐹𝑑 = 𝑃𝑟𝑤𝑝 = 137.37 × 5

= 686.85
𝑘𝑁

𝑚

Bodová síla od výbuchu ➔
𝐹𝑝 = 𝐹𝑑ℎ𝑐 = 686.85 × 4.0

= 2747.4 𝑘𝑁

Odražený tlak ➔
𝑃𝑟 = 137.37 𝑘𝑃𝑎

Výška Sloupu ➔
ℎ𝑐 = 4 𝑚

Šířka panelu před sloupem ➔
𝑤𝑝 = 5 𝑚

Fiktivní doba trvání vlny ➔
𝑡𝑟𝑓 = 10.02 𝑚𝑠

Vlastní hmotnost sloupu (Ocel; 
kompozit)

➔ 𝐺𝑐 = 1.834 ; 4.721
𝑘𝑁

𝑚
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PŘÍSTUP S JEDNÍM STUPNĚM VOLNOSTI (SDOF) (2) 

Pro stanovení odezvy systému SDOF z hlediska mezní únosnosti Rm se používají různé transformační součinitele
(zatížení KL, hmotnost KM atd.) pro nosníky a jednosměrné desky.

- Efektivní hmotnost (ocel, 
kompozit() ➔ 𝑀𝑒 =

𝐺𝑐. ℎ𝑐 . 𝐾𝑀
𝑔

=
1.834 ; 4.721 × 4 × 0.50

9.81
= 374.03 ; 962.82 𝑘𝑔

- Efektivní tuhost (ocel; kompozit) ➔ 𝐾𝑒 = 𝐾𝑐𝐾𝐿 = 130762.8 ; 53221.04 × 0.64 = 83688.19 ; 34061.47
𝑘𝑁

𝑚

- Vlastní frekvence (ocel; 
kompozit) ➔ 𝑇𝑐 = 2𝜋

𝑀𝑒

𝐾𝑒
= 2 × 𝜋

374.03; 962.82

83688.19; 34061.47
= 0.01; 0.03 𝑠

- Poměr mezi fiktivním trváním
odražené vlny a vlastní 
frekvencí (ocel; kompozit))

➔

𝑡𝑟𝑓

𝑇𝑐
=

10.02

(13.28; 33.41)
= 0.75 ; 0.30

- Tuhost sloupu (ocel; kompozit)

𝐾𝑐 = 130762.8 ; 53221.04
𝑘𝑁

𝑚

- Únosnost v ohybu (ocel; kompozit)

𝑀𝑅𝑑 = 1347.01 ; 759.42 𝑘𝑁𝑚

- Součinitel zatížení ➔
𝐾𝐿 = 0.64

- Součinitel hmotnosti ➔
𝐾𝑀 = 0.50
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PŘÍSTUP S JEDNÍM STUPNĚM VOLNOSTI (SDOF) (3) 

Na základě předchozích údajů se získá vlastní perioda kmitání a poměr mezi dobou trvání odražených kmitů a 
periodou kmitání. Na základě tohoto poměru lze provést druhou iteraci pro DLF.

(DoD, 2008)

- druhá iterace (ocel, kompozit) ➔
𝐷𝐿𝐹 = 1.30 ; 1.80

- Maximální moment (ocel, kompozit) ➔
𝑀𝑚𝑎𝑥 =

𝐹𝑝. ℎ𝑐
8

𝐷𝐿𝐹 =
2747.4 × 4

8
× 1.30 ; 1.80

= 1785.81 ; 2472.66 𝑘𝑁𝑚

- Únosnost (ocel, kompozit) ➔
𝑅𝑚 =

8 2𝑀𝑅𝑑

ℎ𝑐
=
8 × 2 × 1347.01 ; 759.42

4
= 5388.05 ; 3037.7 𝑘𝑁
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VÝSLEDKY
Poměr maximální únosnosti a se použije k určení požadavku na tažnost μ 
pomocí následujícího grafu. 

Požadavky na duktilitu (ocel, kompozit) μ1=(0.80 ; 0.95) (χM/χE) byly 
dosaženy.

Po stanovení pružného posunu bylo tedy dosaženo maximálního posunu 
(ocel ; kompozit) 51,51 ; 84,72 mm. 

Podobně se postupuje i pro maximální dobu trvání odezvy.

(DoD, 2008)

Poměr (ocel, kompozit)
𝑅𝑚
𝐹𝑃

= 1.96 ; 1.11
𝑡𝑟𝑓

𝑇𝑐
= 0.75 ; 0.30
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VÝSLEDKY (POKRAČOVÁNÍ)

Požadavek na tažnost se porovná s únosností, aby se posoudilo, 
zda je poškození přijatelné.

Pomocí vztahů tlakových impulsů a mezních hodnot odezvy lze
stanovit návrhový cíl..

Proto byl pro tento příklad zvolen cíl B1 (povrchové poškození) a 
byl získán poměr 𝜇1

𝜇𝑚𝑎𝑥
= 0.80 ; 0.95 .

Poškození lze proto považovat za přijatelné. 
Podle tabulky pro posouzení únosnsoti z rámečku B.6 je výsledkem
tohoto příkladu KONEC návrhového rámečku, protože všechny
požadavky jsou považovány za splněné.

(CSA S850-12)
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IDENTIFIKOVANÁ ZATÍŽENÍ

[presenting 
institution logo]

Lokální požár
Model lokálního požáru

ZATÍŽENÍ PRO PŘÍPAD mimořádné NÁVRHOVÉ SITUACE
Stálá zatížení DL;
Užitná zatížení LL;
Požár Aed

KOMBINACE ZATÍŽENÍ

SCÉNÁŘE LOKÁLNÍHO POŽÁRU

V této analýze jsou definovány čtyři scénáře, počínaje základním scénářem s 
ohledem na standardní hodnoty pro kancelářskou budovu. Tři další scénáře
předpokládají „vysoké hodnoty“: buď pro rychlost uvolňování tepla (dvojnásobná
hodnota 500 kW/m2), nebo pro hustotu požárního zatížení a rychlost růstu
požáru (hodnoty pro obsazenost „komerční plochy“, které jsou přísnější než u 
kancelářských budov)

dva reálné průměry požáru: 1 m a 2 m. Pro všechny scénáře je učiněn bezpečný
předpoklad, uvážíme-li, že lokalizovaný požár je umístěn těsně vedle sloupu.

Worked examples – CS/NS

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝐸𝑑

IDENTIFIED ACTIONS 
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[presenting 
institution logo]

ANALÝZA KONSTRUKCE
Pro každý scénář se používá software OZone® (Cadorin, 2003) s 
použitím modelu LOCAFI (Brasseur et al., 2018) a také rovnic z EN 
1991-1-2 k vyhodnocení teplot oceli nechráněného sloupu za tepla
válcovaného profilu HEB340 (jako příklad).

ZÁVĚR
Byly vypočteny a porovnány maximální teploty oceli po výšce
sloupu pro 4 scénáře, přičemž bylo zdůrazněno, že ačkoli jsou pro 
charakterizaci lokalizovaného požáru použity různé předpoklady, 
je dosaženo stejného trendu a řádu velikosti.
Ve spodní části ocelových sloupů vznikají výrazné teploty, které
mohou způsobit vybočení nebo lokální plastické porušení -
rámeček B.5. ➔ konec návrhu – vývojový diagram návrhu
robustnosti (pokud bude přijat nebo bude třeba provést další
návrh).
Všimněte si, že k zamezení škod způsobených požárem lze místo
návrhu konstrukčních prvků na specifickou požární odolnost nebo
zvětšení průřezu použít protipožární ochranu.

Worked examples – CS/NS
IDENTIFIED ACTIONS 
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Tento příklad ukazuje použití metody vazby nosníků a jejich spojů (vodorovné vazby). 

VODOROVNÉ VAZNÍ SÍLY

ZATÍŽENÍ
No specific accidental action is taken into account

Vazné síly jsou stanoveny dle EN 1991-1-7 

Nosníky uvažované 
pro metodu vazby

𝑇𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 0.8 ∙ 𝑔𝑘 + 𝛹 ∙ 𝑞𝑘 ∙ 𝑠 ∙ 𝐿 , 75 𝑘𝑁 = 𝑚𝑎𝑥 0.8 × 5 + 0.5 × 3 × 12 × 8 , 75 𝑘𝑁 = 499.2 𝑘𝑁

𝑇𝑝 = 𝑚𝑎𝑥 0.4 ∙ 𝑔𝑘 + 𝛹 ∙ 𝑞𝑘 ∙ 𝑠 ∙ 𝐿 , 75 𝑘𝑁 = 𝑚𝑎𝑥 0.4 × 5 + 0.5 × 3 × 12 × 8 , 75 𝑘𝑁 = 249.6 𝑘𝑁

Stálé zatížení 𝑔𝑘 = 5
𝑘𝑁

𝑚2

Proměnné zatížení 𝑞𝑘 = 3
𝑘𝑁

𝑚2

Kombinační součinitel 𝛹 = 0.5

Vzdálenost vazeb 𝑠 = 12 𝑚

Rozpon vazby 𝐿 = 8 𝑚

NÁVRHOVÁ HODNOTA TAHOVÝCH SIL VE VNITŘNÍ VAZBĚ

NÁVRHOVÁ HODNOTA TAHOVÝCH SIL V OBVODOVÉ VAZBĚ

Posouzení (IPE 360) 𝑈𝑖 =
𝑇𝑖
𝑁𝑝𝑙.𝑖

=
499.2

2581
= 0.19

Posouzení (IPE 450) 𝑈𝑝 =
𝑇𝑝

𝑁𝑝𝑙.𝑝
=

249.6

3507.4
= 0.07

POSOUZENÍ (NOSNÍKY) OK

NEIDENTIFIKOVANÁ ZATÍŽENÍ
Metoda alternativního přenosu zatížení (ALPM)

Preskriptivní metoda – metoda vazby
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POSOUZENÍ STYČNÍKŮ

Šrouby:

M16 Gr.8.8 (6 šroubů)
Plate:

Tloušťka 𝑡𝑝 = 10𝑚𝑚

Výška ℎ𝑝 = 270𝑚𝑚

Šířka 𝑏𝑝 = 190𝑚𝑚

Svar 𝑎𝑤 = 2𝑋6𝑚𝑚

Šrouby:

M16 Gr.8.8 (4 šrouby)
Plate:

Tloušťka 𝑡𝑝 = 10𝑚𝑚

Výška ℎ𝑝 = 300𝑚𝑚

Šířka 𝑏𝑝 = 100𝑚𝑚

Svar 𝑎𝑤 = 2𝑋6𝑚𝑚

Čelní deska Plech

POSOUZENÍ (STYČNÍK V TAHU)

𝑈 =
𝑇𝑝
𝑁𝑢

= 0.92 𝑈 =
𝑇𝑝
𝑁𝑢

= 0.71

ZÁVĚR

Styčníky dokáží přenést zatížení dané normou.

Kloubové styčníky (zanedbání kompozitního působení: výztuže na úrovni spojů mohou působit jako
vazné prvky, pokud je uspořádání výztuže souvislé v celém podlaží budovy).



Řešené příklady

NEIDENTIFIKOVANÁ ZATÍŽENÍ

[presenting 
institution logo]

Klíčový prvek
Normativní přístup

Zatížení pro případ mimořádné návrhové situace
Stálá zatížení DL;
Užitná zatížení LL;
mimořádné zatížení Ad.

COMBINATION OF ACTIONS FOR THE
ACCIDENTAL DESIGN SITUATION

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝑑

Definice klíčových prvků
V tomto příkladu je jako klíčové prvky označena sada sloupů (A, B a C). 

Podle (EN 1991-1-7 2006) je velikost náhodného návrhového zásahu pro kontrolu klíčových prvků
34 kN/m2 aplikovaného v jakémkoli směru (individuálně).

Worked examples – CS/NS   
UNIDENTIFIED ACTIONS 
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[presenting 
institution logo]

VÝPOČET

Pro posouzení sil, které budou působit na sloup, se uvažují geometrické charakteristiky sloupu
spolu s panelem o šířce 5 m.

Podobně jsou uvedeny dvě alternativy sloupů: ocelové sloupy a kompozitní sloupy.

Worked examples – CS/NS   

mimořádná zatížení použitá pro klíčové prvky –
Ocelové sloupy

Případ Fdx (kN) Fdy (kN) Případ Fdx (kN) Fdy (kN)

A.1 50.46 0 A.2 0 680

B.1 50.46 0 B.2 0 680

C.1 680 0 C.2 0 49.5

mimořádná zatížení použitá pro klíčové prvky –
Kompozitní sloupy

Případ Fdx (kN) Fdy (kN) Případ Fdx (kN) Fdy (kN)

A.1 61.2 0 A.2 0 680

B.1 61.2 0 B.2 0 680

C.1 680 0 C.2 0 61.2

UNIDENTIFIED ACTIONS
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Analýza konstrukce
Bodová zatížení jsou aplikována přímo jako horizontální zatížení v modelu SCIA® (model ocelových sloupů) ve středu výšky
každého sloupu klíčového prvku (A, B a C) podél obou os jednotlivě, s ohledem na náhodnou kombinaci zatížení.

VÝSLEDKY
Výsledky jsou uvedeny pro obě řešení. Kromě toho byla použita vyšší třída oceli (S460), aby se zvýšila
únosnost ocelového průřezu bez změny průřezu.

Výsledky – ocelový sloup

Případ Průřez

Zatížení

Podpora

UF (-)
Vodorovná 
deformace*
S355 (mm)

Fdx (kN) Fdy (kN) S355 S460

A.1 HD 360x162 50.46 0
Pevné 0.39 0.28 0.7

Kloubové 0.39 0.28 0.8

A.2 HD 360x162 0 680
Pevné 1.03 0.82 -

Kloubové 1.25 1.00 -

B.1 HD 360x162 50.46 0
Pevné 0.22 0.16 0.7

Kloubové 0.23 0.17 0.8

B.2 HD 360x162 0 680
Pevné 0.95 0.75 9.1

Kloubové 1.14 0.92 -

C.1 HD 360x162 680 0
Pevné 0.68 0.54 5.0

Kloubové 0.83 0.65 8.1

C.2 HD 360x162 0 49.5
Pevné 0.40 0.29 1.4

Kloubové 0.42 0.31 1.4

Podrobnosti o průřezu sloupu:

•Ocelový profil - HE200M

•Třída betonu – C30/37

•Výztuž (A500) – φ20 mm / φ6 mm

Výsledky – spřažený sloup

Případ
Zatížení

Podpory
UF (-)
S355Fdx (kN) Fdy (kN)

A.1 61.2 0 Kloubové 0.42
A.2 0 680 Kloubové 2.29
B.1 61.2 0 Kloubové 0.24
B.2 0 680 Kloubové 1.84
C.1 680 0 Kloubové 1.34
C.2 0 49.5 Kloubové 0.40
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ZÁVĚR
Ocelové sloupy

Výsledky ukazují, že u ocelových sloupů
používajících pevné podpěry únosnost
nepřekračuje mez kluzu (lze připustit 1,03).

U kloubových podpěr pro případy A.2 a B.2 
je však tento limit překročen

Spřažené ocelobetonové sloupy

Pokud jde o spřažené sloupy využití je 
podstatně vyšší, jak bylo vysvětleno dříve
pro analýzu nárazu.
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Závěr (pokračování)

Celkově lze konstatovat, že u ocelových sloupů, které nejsou kompozitní, může
standardní konstrukce odolávat vyvinutým zatížením, pokud je pata sloupu vetknutá. 

Spražené sloupy však vykazují nejhorší výsledky, protože hlavní příspěvek k 
únosnosti bude pocházet z ocelového prvku, který je podstatně menší než prvek
použitý pro standardní ocelovou konstrukci.

Jak bylo ukázáno dříve, hlavním zlepšením, kterého lze dosáhnout, je zvýšení třídy
oceli na S460; tím se všechny využití sloupů dostanou pod hodnotu 1,0 pro 
standardní ocelové profily nebo se jí rovnají.

Za účelem zlepšení odezvy klíčového prvku lze provést soubor dalších změn:

Zvětšit velikost profilů;

Navrhnout s ohledem na výhodnější okrajové podmínky;

U kompozitních sloupů by se mohlo uvažovat o kombinaci předchozích řešení.
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NEIDENTIFIKOVANÁ ZATÍŽENÍ
Metoda alternativního přenosu zatížení (ALPM)

Plně numerický přístup
Tento příklad poskytuje informace o návrhu konstrukce na neidentifikované
hrozby pomocí metody ALPM prostřednictvím plně numerického přístupu..

ZATÍŽENÍ
Stálé zatížení DL 
Proměnné zatížení LL 

 𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿

UVAŽOVANÉ SCÉNÁŘE:

Krajní sloup (C1) podlaží 0, 1, 3 a 5;
Fasádní sloup (C2) podlaží 0, 1, 3 a 5;
Sloup ztužidla (C5) podlaží 0, 1, 3 a 5.



Řešené příklady

ANALÝZA KONSTRUKCE

Cílem této analýzy je vyhodnotit chování budovy v případě mimořádné situace (odstranění sloupu). Výpočty se 
provádějí pomocí softwaru SAFIR®.

Celkem je provedeno 20 simulací, které jsou rozděleny do 2 různých skupin podle předpokládané konfigurace
spoje nosníku se sloupem:

12 simulací se všemi kloubovými spoji nosníku se sloupem.

8 simulací s tuhými spoji nosníku se sloupem.

V případech, kdy je sloup C1 odstraněn, jsou definovány dva různé předpoklady:

Všechny přípoje nosníku na sloup jsou kloubové (C1 "Všechny kloubové styčníky");

Tuhé přípoje nosníku na sloup v rohu, kde je sloup odstraněn (C1 "Tuhé spoje").

V případech, kdy je sloup C2 odstraněn, jsou definovány dva různé předpoklady:

Všechny přípoje nosníku na sloup jsou kloubové (C2 " Všechny kloubové styčníky ");

Tuhé přípoje nosníku na sloup, kde je sloup odstraněn (C2 "Tuhé spoje"). 
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VÝSLEDKY

Maximální 
posun(m)

Podlaží
Kloubové 
styčníky

Tuhé 
styčníky

Sloup C1

F0 1.340 0.081

F1 1.340 0.083

F3 1.320 0.088

F5 1.380 0.720

Sloup C2

F0 0.670 0.610

F1 0.670 0.600

F3 0.670 0.550

F5 0.670 0.250

Sloup C5

F0 0.016

-
F1 0.017

F3 0.018

F5 0.018

Maximální posun

Maximální osová 
síla v nosníku

(případ C2)

Kloubové styčníky
Levý 

nosník
(kN)

Pravý nosník
(kN)

Level 1 1381.6 1381.2

Level 2 1327.6 1326.8

Level 3 1340.4 1339.5

Level 4 1338.2 1337.4

Level 5 1337.6 1336.7

Level 6 1332.5 1331.7

Detailed results for case C2
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Závěr

Ztráta sloupu C1:
Konstrukce vykazuje velmi vysoký svislý posun, protože jediný příspěvek k odolávání
gravitačnímu zatížení poskytuje vykonzolovaná betonová deska (nosníky mají kloubové 
styčníky);
Robustní chování lze zlepšit:

Vyztužením přípoje nosníku na sloup podél svislého uspořádání sloupů (kloubové -> 
polotuhé - > tuhé). 
Použití polotuhých/tuhých spojů poskytuje dodatečnou ohybovou únosnost;
zlepšení únosnosti desky (dodatečné vyztužení v rozích budovy).

Ztráta sloupů C2 a C5:

Posuny jsou mnohem menší než v případě ztráty rohového sloupu a zatížení se rozkládá po 
podlažích nad chybějícím sloupem;

Boční posuny ve sloupech sousedících se ztraceným sloupem jsou malé, což naznačuje, že
zatížení je relativně rovnoměrně přerozděleno do všech podlaží nad chybějícím sloupem;

Tyto scénáře ztráty sloupu nevedou k progresivnímu kolapsu konstrukce, ale pouze k lokálnímu
poškození.
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4. OCELOVÁ KONSTRUKCE V 
SEISMICKÉ OBLASTI

1. Úvod

2. Ocelová konstrukce 
v neseismické oblasti

3. Kompozitní 
konstrukce v 
neseismické oblasti

4. Ocelová konstrukce 
v seismické oblasti

5. Kompozitní 
konstrukce v 
seismické oblasti

Identifikovaná zatížeí
Vnější výbuch:

Ekvivalentní analýza s jedním stupněm volnosti
Plně dynamický přístup

Vnitřní výbuch:

Ekvivalentní statická síla
Dynamický přístup (metoda ekvivalentu TNT)

Zemětřesení:
Pokročilá numerická analýza (multi-hazard)

Neidentifikovaná zatížeí
Metoda alternativního přenosu zatížení (ALPM):

Preskriptivní metoda (metoda vazeb)
Zjednodušená dynamická analýza
Plně numerický přístup

Návrhové přístupy
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PŘUŘEZY–VYUŽITÍ

Nosníky Orientace1 Podlaží Průřez Třída oceli
Využití Průřez

Únosnost Deformace2

Obvodový nosník
X 1-6 IPE550 S355 0.278 0.023
Y 1-6 IPE600 S355 0.302 0.153

Vnitřní nosník
X 1-6 IPE550 S355 0.546 0.85
Y 1-6 IPE550 S355 0.909 0.928

Nosník ztužidla
X

1-3 3H800 S460 0.936 -
4-5 HEM800 S460 0.953 -
6 HEM700 S460 0.789 -

Y
1-3 HEM500 S460 0.859 -
4-6 HEB500 S460 0.878 -

Inner Braced Core 
Rigid frame

Pinned elements

MRF

Sloupy Průřez Třída oceli Využití 

Rohový sloup HE550B S355 0.49
Obvodový sloup HE500B S355 0.71
Vnitřní sloup HD400X463 S355 0.95

Ztužidla Podlaží Průřez Třída oceli Využití 

Směr Y

1-3 HEA320 S355 0.41
4 HEA260 S355 0.43
5 HEA220 S355 0.46
6 HEA200 S355 0.39

Směr X
1-3 HEB340 S355 0.41
4-5 HEA320 S355 0.27
6 HEA260 S355 0.26
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Přípoje

Pozice Typ přípoje
Únosnost v 

ohybu 
Mj,Rd(kNm)

Únosnost 
ve smyku 

(kN)

Způsob 
porušení

UF*
𝑴𝑗,𝑹𝒅

𝑴𝒑𝒍,𝒃
∗∗

A/1, A/7

IPE600-HEB550
Čelní deska 1173 1516

Čelní deska 
v ohybu

0.29 0.94

A/1, A/7, A/2-6

IPE600-HEB500
Čelní deska 1169 1387

Čelní deska 
v ohybu

0.26 0.94

1/A - 1/D

IPE550-HEB500
Čelní deska 957 1409

Čelní deska 
v ohybu

0.15 0.97

Note:
* Utilisation factor is defined for ULS, persistent design situation
** Mpl,b is the plastic resistance of the beam

Pozice Podlaží Typ přípoje
Únosnost ve 
smyku (kN)

Způsob porušení UF*

A/1-7, D/1-7
IPE550-IPE600

1-6
Šroubovaný 

úhelník
196

Šrouby sek. 
Nosníku ve 

smyku
0.72

B/1-7, C/1-7
IPE550-IPE550

1-6
Šroubovaný 

úhelník
196

Šrouby sek. 
Nosníku ve 

smyku
0.72

B/2, B/5, C/2, C/5 
IPE550-HEM500

1-3
Šroubovaný 

úhelník
196

Šrouby sek. 
Nosníku ve 

smyku
0.67

B/2, B/5, C/2, C/5
IPE550-HEB500

4-6
Šroubovaný 

úhelník
196

Šrouby sek. 
Nosníku ve 

smyku
0.65

Note:
* Utilisation factor is defined for ULS, persistent design situation

Kloubové

Tuhé

(170)(550)
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IDENTIFIKOVANÁ ZATÍŽENÍ
Externí výbuch

Ekvivalentní analýza s jedním stupněm volnosti

ZATÍŽENÍ PRO PŘÍPAD mimořádné NÁVRHOVÉ SITUACE
Výbuch AEd

Definice scénáře výbuchu

-Sloup uvažovaný v analýze je obvodový sloup umístěný
uprostřed nejdelšího průčelí budovy 

- Odstupová vzdálenost 20 m
- Výbušnina ekvivalent 100 kg TNT

Analýza konstrukce

Lineární elastická analýza se provádí pomocí zjednodušeného dynamického přístupu.
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Parametry tlakové vlny

Měřítko vzdálenosti a úhlu dopadu se vypočítá na základě:

Hmotnost nálože;

Odstupová vzdálenost;

Bod detonace (od povrchu země).

TNT ekvivalentní hmotnost výbušné 
náplně

➔ 𝑊 = 100 𝑘𝑔

Odstupová vzdálenost ➔ 𝑅 = 20 𝑚

Výška výbuchu ➔ 𝐻𝑐 = 1 𝑚

Zmenšená vzdálenost ➔ 𝑍 =
𝑅

𝑊
1
3

=
20

100
1
3

= 4.309
𝑚

𝑘𝑔
1
3

Vzdálenost od zdroje výbuchu ➔ 𝑅ℎ = 𝑅2 + 𝐻𝑐
2 = 202 + 12 = 20.025 𝑚

Úhel dopadu ➔ 𝛼𝑖 = 𝑡𝑎𝑛−1
𝐻𝑐

𝑊
1
3

= 𝑡𝑎𝑛−1
1

100
1
3

= 12.158𝑜
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Parametry tlakové vlny (2)

Dále se pomocí grafu pro výbuchy volným vzduchem určí parametry zatížení výbuchem: 

(JRC, 2013)

Dopadový tlak ➔
𝑃𝑠𝑜 = 56.44 𝑘𝑃𝑎

Dopadový impuls ➔
𝐼𝑠 = 313.71 𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠

Odražený tlak ➔
𝑃𝑟 = 137.37 𝑘𝑃𝑎

Odražený impuls ➔
𝐼𝑟 = 688.09 𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠

Čas příjezdu ➔ 𝑡𝑎 = 30.29 𝑚𝑠.𝑊
1
3 = 140.59 𝑚𝑠

Trvání kladné fáze ➔
𝑡0 = 16.49 𝑚𝑠

Vlnová délka výbuchu ➔
𝐿𝑤 = 0.4

𝑚

𝑘𝑔
1
3

Rychlost čela nárazu ➔ 𝑈 = 413.93
𝑚

𝑠
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(JRC, 2013) (JRC, 2013)

Parametry tlakové vlny (3)

S ohledem na dříve definovaný dopadající tlak (Pso) se rychlost zvuku (Cr) a špičkový dynamický tlak (q) získají
pomocí následujících grafů:

Rychlost zvuku ➔ 𝐶𝑟 = 0.38
𝑚

𝑚𝑠

Maximální dynamický tlak ➔ 𝑞 = 8.5 𝑘𝑃𝑎
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[presenting 
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Parametry tlakové vlny (4)

Poté se vypočítají fiktivní zkrácené časové intervaly:

Doba trvání fiktivní pozitivní fáze ➔ 𝑡0𝑓 = 2
𝐼𝑠
𝑃𝑠𝑜

= 2 ×
313.71

56.44
= 11.12 𝑚𝑠

Fiktivní doba trvání odražené vlny ➔ 𝑡𝑟𝑓 = 2
𝐼𝑟
𝑃𝑟

= 2 ×
688.09

137.37
= 10.02 𝑚𝑠

IDENTIFIED ACTIONS 

Výška prvku ➔ ℎ𝑠 = 4 𝑚

Šírka stěny ➔ 𝑤𝑠 = 4 𝑚

Koeficient odporu vzduchu ➔ 𝐶𝐷 = 1

Nejmenší rozměr (výška versus šířka) ➔ 𝑠𝑑 = 𝑚𝑖𝑛 ℎ𝑠 ,
𝑤𝑠

2
= 𝑚𝑖𝑛 4,

4

2
= 2 𝑚

Největší rozměr (výška versus šířka) ➔ 𝑙𝑑 = 𝑚𝑎𝑥 ℎ𝑠 ,
𝑤𝑠

2
= 𝑚𝑎𝑥 4,

4

2
= 4 𝑚

Poměr (nejmenší/největší) ➔ 𝑟𝑠.𝑙 =
𝑠𝑑
𝑙𝑑

=
2

4
= 0.5

Clearing time ➔ 𝑡𝑐 =
4𝑠𝑑

1 + 𝑟𝑠.𝑙 𝐶𝑟
=

4 × 2

1 + 0.5 × 0.38
= 14.04 𝑚𝑠

Maximální talk působící na stěnu ➔ 𝑃 = 𝑃𝑠𝑜 + 𝑞. 𝐶𝐷 = 56.44 + 8.5 × 1 = 64.94 𝑘𝑃𝑎

Nakonec se určí doba uvolnění a maximální tlak působící na stěnu:

Worked examples – SS/S
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Parametry tlakové vlny (5)

Poznámka: Při návrhu se uvažuje nejnepříznivější situace - největší hodnota tlaku (odražený tlak) a 
nejmenší doba trvání (fiktivní doba trvání odražené vlny), což má za následek krycí aproximaci tlakově-
impulzního zatížení.

(JRC, 2013)(JRC, 2013)



Řešené příklady
[presenting 
institution logo]

EKVIVALENTNÍ  ANALÝZA S JEDNÍM 
STUPNĚM VOLNOSTI

V této fázi se sloup transformuje na ekvivalentní
systém SDOF.

První krok při aplikaci metody SDOF spočívá ve
výpočtu rovnoměrně rozloženého zatížení a 
bodového zatížení způsobeného otřesem sloupu.

Protože se jedná o statickou analýzu, je pro 
zohlednění dynamických účinků použit
faktor DLF. První iterace se provede s DLF 
1,45, aby se zesílilo zatížení. Kromě toho lze
na mez kluzu použít součinitel DIF 1,2 kvůli
účinku rychlosti deformace.

Pro stanovení odezvy systému SDOF z 
hlediska mezní únosnosti Rm se používají
různé transformační součinitele (zatížení KL, 
hmotnost KM atd.) pro nosníky a 
jednosměrně pnuté desky. 

Worked examples – SS/S

Rozložená zátěž z 
výbuchu na sloup

➔
𝐹𝑑 = 𝑃𝑟𝑤𝑝 = 137.37 × 5 = 686.85

𝑘𝑁

𝑚

Bodová síla od 
výbuchu

➔
𝐹𝑝 = 𝐹𝑑ℎ𝑐 = 686.85 × 3.5 = 2404 𝑘𝑁

IDENTIFIED ACTIONS 



Řešené příklady

EKVIVALENTNÍ  ANALÝZA S JEDNÍM 

STUPNĚM VOLNOSTI

Na základě předchozích údajů se získá vlastní perioda
kmitání a poměr mezi dobou trvání odražených kmitů
a periodou kmitání. Na základě tohoto poměru lze
provést druhou iteraci pro DLF.

(DoD, 2008)- Efektivní hmota ➔ 𝑀𝑒 =
𝐺𝑐. ℎ𝑐 . 𝐾𝑀

𝑔
=
1.834 × 3.5 × 0.50

9.81
= 327.3 𝑘𝑔

- Efektivní tuhost ➔ 𝐾𝑒 = 𝐾𝑐𝐾𝐿 = 47471.8 × 0.64 = 30382
𝑘𝑁

𝑚

- Vlastní frekvence ➔ 𝑇𝑐 = 2𝜋
𝑀𝑒

𝐾𝑒
= 2 × 𝜋

327.3

30382
= 0.0206

- Poměr mezi fiktivním trváním
odražené vlny a přirozenou
periodou

➔

𝑡𝑟𝑓

𝑇𝑐
= 0.49

- Druhá iterace ➔
𝐷𝐿𝐹 = 1.6

- Maximální moment ➔
𝑀𝑚𝑎𝑥 =

𝐹𝑝. ℎ𝑐
8

𝐷𝐿𝐹 =
2747.4 × 3.5

8
× 1.6

= 1683 𝑘𝑁𝑚

- Únosnost ➔
𝑅𝑚 =

8 2𝑀𝑅𝑑

ℎ𝑐
=
8 × 2 × 550.4

3.5
= 2516 𝑘𝑁



Řešené příklady

VÝSLEDKY

Poměr maximální únosnosti a se použije k určení požadavku na 
tažnost μ pomocí následujícího grafu. 

Proto se použijí tyto poměry:

Bylo dosaženo požadavku na tažnost μ1 =1,05 (χM/χE). Po stanovení 
pružného posunu byl tedy získán maximální posun 87 mm. 

Podobně se postupuje i pro maximální dobu trvání odezvy.

(DoD, 2008)

Ratio
𝑅𝑚
𝐹𝑃

= 1.05
𝑡𝑟𝑓

𝑇𝑐
= 0.49



Řešené příklady

VÝSLEDKY (POKRAČOVÁNÍ)

Požadavek na tažnost se porovná s únosností, aby se posoudilo, 
zda je poškození přijatelné.

Pomocí vztahů tlakových impulsů a mezních hodnot odezvy lze
stanovit návrhový cíl..

Proto byl pro tento příklad zvolen cíl B1 (povrchové poškození) a 
byl získán poměr 𝜇1

𝜇𝑚𝑎𝑥
= 1.05.

Poškození lze proto považovat za přijatelné. 
Podle tabulky pro posouzení únosnsoti z rámečku B.6 je výsledkem
tohoto příkladu KONEC návrhového rámečku, protože všechny
požadavky jsou považovány za splněné.

(CSA S850-12)
Element type B1 B2 B3 B4

mmax qmax mmax qmax mmax qmax mmax qmax

Flexure Beam with ductile cross-
section

1 - 3 3 12 10 25 20

Beam with limited ductility
cross-section

0.7 - 0.85 3 1 - 1.2 -

Plate bent about weak axis 4 1 8 2 20 6 40 12
Compr. Beam-column with ductile

cross-section
1 - 3 3 3 3 3 °

Beam-column with limited
ductility cross-section

0.7 - 0.85 3 0.85 3 0.85 3

Column (axial failure) 0.9 - 1.3 - 2 - 3 -



Řešené příklady

IDENTIFIKOVANÁ ZATÍŽENÍ

[presenting 
institution logo]

Vnější výbuch
Plně dynamický přístup

Zatížení pro případ mimořádné návrhové situace

Výbuch AEd

DEFINICE SCÉNÁŘE VÝBUCHU

Pro relevantní srovnání je scénář výbuchu stejný jako u ekvivalentního přístupu SDOF.

Parametry zatěžování:

odstup =  20 m;

výbušná látka = 100 kg of TNT;

zatěžovací šířka sloupu 5 m (2,5 m na každou stranu);

Uvažuje se, že tlak z výbuchu působí na sloupy 1. a 2. patra.
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ANALÝZA KONSTRUKCE

Numerická analýza byla provedena v softwaru ELS (Extreme 
Loading for Structure) s použitím plného 3D modelu, kde
byla vymodelována celá konstrukce). 

3D numerical modelVÝPOČET

ANALÝZA SE PROVÁDÍ VE DVOU KROCÍCH:
1. krok: Stálá a užitná zatížení jsou aplikována na konstrukci v nelineární
statické analýze.
2. krok: nálož je detonována a tlakové zatížení je aplikováno v nelineární
dynamické analýze:

Časový krok pro tuto analýzu je 1E-6 s
Uvažuje se pouze pozitivní fáze výbuchu;
Při analýze není uvažován odraz od země

Point of 
detonation



Řešené příklady
[presenting 
institution logo]

VÝSLEDKY

Maximální horizontální deformace ve středu výšky sloupu
je 24 mm.

Maximální dosažená plastická deformace je 1 %.

Worked examples – SS/S
IDENTIFIED ACTIONS 

Závislost horizontální deformace na čase
ve středu výšky sloupu Maximální plastické 

přetvoření
Průběh tlaku na čase

Historie přetvoření



Řešené příklady
[presenting 
institution logo]

VÝSLEDKY

Plně dynamický přístup vs. ekvivalentní přístup SDOF
Deformace v plné nelineární dynamické analýze je menší než
hodnota získaná pomocí tabulkové metody (24 mm vs. 87 mm;
Nelineární analýza může zohledňovat rozvoj plastických
deformací v prvku;
Plný 3D model může zohledňovat skutečné okrajové podmínky
a interakce mezi prvky;
Plně dynamický přístup a 3D modelování může zohlednit
postupnou aplikaci zatížení (různé doby působení podél délky
sloupu).

Všimněte si, že v případě výbuchů v blízké oblasti mohou být účinky
zesíleny vztlakem proti přilehlým podlažím, což může mít za 
následek vyšší dynamické účinky a dokonce riziko progresivního
kolapsu (Dinu et al. 2018).

Worked examples – SS/S
IDENTIFIED ACTIONS 
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IDENTIFIKOVANÁ ZATÍŽENÍ

[presenting 
institution logo]

Vnější výbuch

Ekvivalentní statická síla

Zatížení pro případ mimořádné návrhové situace
Stálá zatížení DL;
Užitná zatížení LL;
Tlak plynu Aed.

KOMBINACE ZATÍŽENÍ PRO NÁHODNOU
NÁVRHOVOU SITUACI

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝐸𝑑

DEFINICE SCÉNÁŘE VÝBUCHU PLYNU
Prostor se nachází v přízemí. 
Větrací plocha je uvažována na vnější stěně a je tvořena skleněnými výlohami, ostatní 3 vnitřní
stěny jsou vyrobeny z pevnějších materiálů. Sloup uvažovaný pro ověření je zakroužkován
zeleně.

Worked examples – SS/S

Gas
compartment

Column
checked

IDENTIFIED ACTIONS 
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VÝPOČET

Větraný prostor a objem obestavby byly stanoveny s ohledem na to, že prosklená stěna je umístěna
na oplocení objektu a na celou výšku podlaží. 

Po úspěšné kontrole, že model tlaku plynu z EN 1991-1-7 lze použít pro aktuální příklad (omezení
funkce ventilační plochy a objemu prostoru), byl získán následující ekvivalentní statický tlak pro 
vnitřní výbuch plynu:

Předpokládalo se, že p_stat=3 kN/m^2, což představuje statické rovnoměrně rozložené
zatížení, při kterém selhávají ventilační komponenty.

V důsledku toho je návrhové zatížení v případě mimořádné situace:

L 12 m length 

B 8 m width 

H 4 m height 

Av 48 m2 venting area 

V 384 m3 compartment volume 

 

𝑝𝑑 = 7.06 𝑘 Τ𝑁 𝑚2

𝑝𝑑 = 3 + 𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡

𝑝𝑑 = 3 +
𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡
2

+
0.04

Τ𝐴𝑣 𝑉 2
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ANALÝZA KONSTRUKCE

Lineární elastická analýza se provádí na úplném 3D modelu pomocí softwaru SAP2000. 
Průřezy prvků jsou vyplývají z počátečního návrhu (trvalé a seismické návrhové situace). 
Kritéria posouzení jsou uvedena ve smyslu koeficientů využití (UF) pouze pro mimořádné
kombinace.

RESULTS

Průřez osa
Spodní 

podpora
N

(kN)
M

(kNm)
UF Deformace

(mm)

HEB500 Měkká Pevná 612 72 0.279 0.57

ZÁVĚR

Sloup analyzovaný tímto přístupem nepřekračuje svou
únosnost a nevyžaduje přepracování. 

Protože však nedochází k místním škodám, lze ke kvantifikaci
škod, které by se mohly objevit, použít sofistikovanější
přístupy.



Řešené příklady

IDENTIFIKOVANÁ ZATÍŽENÍ

Vnitřní výbuch
Dynamický přístup (metoda ekvivalentu TNT) 

ZATÍŽENÍ
Působení plynu AEd

DEFINICE SCÉNÁŘE VÝBUCHU PLYNU

Pro scénář vnitřního výbuchu byl uvažován prostor o objemu 48 m3 s koncentrací metanu 6 %.
Hmotnost metanu lze vypočítat pomocí následujícího postupu 𝑊𝑔 = 𝑉𝑒𝑛𝑐𝑙𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 ∙ γ𝑚𝑒𝑡ℎ𝑎𝑛𝑒 ∙ 6/100

Poznámka: 
- Navržený postup je zjednodušením skutečného postupu (zanedbává se vliv propustnosti stěn, 

únik tlaku z prostoru atd.). 
- Objem plynu je ve výpočtech nahrazen ekvivalentní náloží TNT. Dále se v tomto případě použije

postup z vnějšího výbuchu.
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VÝPOČET

Ekvivalentní hmotnost TNT se stanoví podle následujícího vztahu: 

where:

ANALÝZA KONSTRUKCE

Lineární elastická analýza se provádí pomocí přístupu SDOF podle postupu v 
případě vnějšího výbuchu.
Předpokládá se, že nálož bude umístěna uprostřed prostoru, což umožňuje
vzdálenost 4 m od sloupu.

𝑊𝑇𝑁𝑇 = 𝜂
𝑊𝑔 × 𝐸𝑐

𝐸𝑇𝑁𝑇
 

η 0.2 [-] rychlost uvolnění energie
Ec 55 MJ/kg teplo metanu
Wg 1.91 kg celkový únik paliva
ETNT 4.2 MJ/kg detonační teplo TNT
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SOUČINITELE ZATÍŽENÍ

Pokud jde o vnější výbuch, parametry zatížení jsou
funkcí vzdálenosti mezi nimi.

Poté se získá rychlost zvuku Cr a maximální dynamický
tlak q a následně fiktivní zkrácené časové intervaly, 
doba odeznění a maximální tlak působící na stěnu

ANALÝZA SDOF 
Pro panel před sloupem se předpokládala šířka přítoku
4 m.

Pro zatížení byla použita hodnota DLF 1,4 a pro mez
kluzu byla použita hodnota DIF 1,2.

Incident pressure 𝑃𝑠𝑜 = 198.87 𝑘𝑃𝑎

Incident impulse 𝐼𝑠 = 198.46 𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠

Reflected pressure 𝑃𝑟 = 663.44 𝑘𝑃𝑎

Reflected impulse 𝐼𝑟 = 514.65 𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠

Time of arrival 𝑡𝑎 = 3.87𝑚𝑠.𝑊
1
3 = 6.62 𝑚𝑠

Positive phase 
duration

𝑡0 = 3.7𝑚𝑠.𝑊
1
3 = 6.33 𝑚𝑠

Blast wavelength
𝐿𝑤 = 0.85

𝑚

𝑘𝑔
1
3

Shock front velocity 𝑈 = 557.06
𝑚

𝑠

Sound velocity 𝐶𝑟 = 0.47
𝑚

𝑚𝑠

Peak dynamic pressure 𝑞 = 100 𝑘𝑃𝑎

Fictitious positive phase 
duration

𝑡0𝑓 = 2
𝐼𝑠
𝑃𝑠𝑜

=
396.96 𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠

198.87 𝑘𝑃𝑎
= 1.996 𝑚𝑠

Fictitious duration for the 
reflected wave

𝑡𝑟𝑓 = 2
𝐼𝑟
𝑃𝑟

=
1029.3 𝑘𝑃𝑎.𝑚𝑠

663.44 7𝑘𝑃𝑎
= 1.551 𝑚𝑠

Clearing time 𝑡𝑐 =
4𝑠𝑑

1 + 𝑟𝑠.𝑙 𝐶𝑟
=

4 × 2

1 + 0.5 0.47
= 11.348 𝑚𝑠

Peak pressure acting 
on the wall

𝑃 = 𝑃𝑠𝑜 + 𝑞. 𝐶𝐷 = 198.87 + 100 × 1

= 298.87 𝑘𝑃𝑎
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ANALÝZA SDOF 

Po několika iteracích byly získány následující poměry:

VÝSLEDKY

Pro posun mimo rovinu byl získán poměr požadavku na tažnost 𝜇_1=0,9. 

Byl zvolen návrhový cíl B1 (těžké poškození), který odpovídá únosnosti 𝜇_𝑚𝑎𝑥=1.

Ratio
𝑡𝑟𝑓

𝑇𝑐
= 0.08

Ratio
𝑅𝑚
𝐹𝑃

= 0.27

ZÁVĚR

Při použití metody ekvivalentu TNT dochází k lokálnímu
poškození, které však není kritické pro stabilitu konstrukce, 
sloup má poměr požadavku na duktilitu 0,9, tedy méně než 1. 

V důsledku toho je podle vývojového diagramu posouzení
odolnosti z rámečku B.6 výsledkem pro tento příklad KONEC 
návrhového rámečku, protože byly splněny všechny uložené
požadavky.
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IDENTIFIKOVANÁ ZATÍŽENÍ
Zemětřesení
Pokročilá numerická analýza (multi-hazard) 

ZATÍŽENÍ
Stálá zatížení DL;
Užitná zatížení LL;
Seismické působení AEd odpovídající ULS.

KOMBINACE ZATÍŽENÍ PRO SEISMICKOU 
NÁVRHOVOU SITUACI

𝐷𝐿 + 0.3 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝐸𝑑

DEFINICE SCÉNÁŘE

Poté, co je konstrukce vystavena zemětřesení, může dojít ke ztrátě sloupu, čímž se konstrukce stane zranitelnou vůči
následným nebezpečím. V následujícím textu je tento postup použit k ověření schopnosti konstrukce odolávat
progresivnímu zhroucení scénáře ztráty sloupu.
Krok 1: Seismická analýza – Konstrukce je vystavena návrhovému zemětřesení
Krok 2: Scénáře ztráty sloupů: Ztracené sloupy jsou umístěny na polích A1, A2, A4, B1, B‘– předpokládá se, že dochází
ke kolapsu jednoho sloupu po druhém

.
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ANALÝZA KONSTRUKCE

Seismická analýza je provedena pomocí push-over 
analýzy .

Posouzení poškození se provádí pomocí metody N2 (EN 
1998).

Po působení gravitačního zatížení je konstrukce
vystavena monotónně rostoucím bočním silám.

Měly by se použít minimálně dva vzorce vodorovných
sil:

rovnoměrné

proměnné

Výsledky se uvádějí pro rozdělení s vyššími účinky.
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POŽADAVKY

Pro vyhodnocení seismických požadavků na
ULS se V konstrukcI vyvodí deformace Dt. 

Při ULS vznikají plastické klouby pouze ve
vyztužených rámech.

PLASTIC MECHANISM AT ULS TARGE DISPLACEMENT

Longitudinal braced frame

Transversal braced frame
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Odstranění sloupu po zemětřesení
Posouzení únosnosti na progresivní kolaps se provádí pomocí metody alternativního přenosu 
zatížení (ALP) a nelineární dynamické procedury (NDP) v souladu s pokyny UFC 4-023-03. 
V první fázi jsou aplikována gravitační zatížení; ve druhé fázi je prvek odstraněn téměř okamžitě
(trvání odstranění 0,005 sekundy).

Case A4Case A2Case A1

PLASTIC MECHANISM AFTER COLUMN REMOVAL FOR THE CONSIDERED SCENARIOS 
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VÝSLEDKY

Case B1Case B’

Plastický mechanismus po odstranění sloupu pro uvažované scénáře

Odezva časové historie pro scénáře odstranění sloupu
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ZÁVĚR

Lze dojít k závěru, že konstrukce má schopnost odolat progresivnímu kolapsu i při ztrátě sloupu
po zemětřesení.

Míra poškození prvků (daná mírou plastické deformace v plastických kloubech) je malá.

K posouzení chování konstrukce může být použit jiný výkonnostní cíl (např. prevence kolapsu).
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Tento příklad ukazuje použití metody vazby pro nosníky a jejich styčníky (horizontální vazby) 

VNITŘNÍ KLOUBOVÉ PŘÍPOJE SEKUNDÁRNÍCH NOSNÍKŮ (IPE550, NA KRATŠÍ 

ROZPON)

Vzdálenost mezi vazbami 𝑠 = 12 𝑚

Rozpon vazby 𝐿 = 8 𝑚

𝑇𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 0.8 × 𝑔𝑘 +𝛹 × 𝑞𝑘 × 𝑠 × 𝐿; 75𝑘𝑁 = 𝑚𝑎𝑥 0.8 × 5 + 0.5 × 3 × 2.66 × 12; 75𝑘𝑁 = 166 𝑘𝑁

Návrhová hodnota tahové síly ve vazbě, Ti:

ZATÍŽENÍ PRO PŘÍPAD mimořádné NÁVRHOVÉ SITUACE
Stálá zatížení DL
Užitná zatížení LL 

KOMBINACE ZATÍŽENÍ 

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝐸𝑑

NEIDENTIFIKOVANÁ ZATÍŽENÍ
Metoda alternativního přenosu zatížení

Preskriptivní metoda – metoda vazby
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VNITŘNÍ KLOUBOVÉ PŘÍPOJE SEKUNDÁRNÍCH NOSNÍKŮ (IPE550, NA 
DELŠÍ ROZPON) Vzdálenost mezi vazbami 𝑠 = 2.66 𝑚

Rozpon vazby 𝐿 = 8 𝑚

𝑇𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 0.8 𝑔𝑘 +𝛹. 𝑞𝑘 𝑠. 𝐿; 75𝑘𝑁 = 𝑚𝑎𝑥 0.8 5 + 0.5 × 3 12 × 8; 75𝑘𝑁 = 499.2 𝑘𝑁

Návrhová hodnota tahové síly ve vazbě, Ti

SMYKOVÁ ÚNOSNST A VYUŽITÍ STYČNÍKU VNITŘNÍCH VAZEB

Prvek
Síla ve vazbě 

(kN)
Únosnost ve smyku 

(kN)
Způsob porušení UF (-)

Vnitřní kloubově uložené 
sekundární nosníky

166 392 Sek. Nosník v otlačení 0.42

Vnitřní kloubově uložené hlavní 
nosníky

499.2 392
šrouby sek. nosníku ve
smyku

1.99

Pro kloubové styčníky vnitřních sekundárních nosníků je UF 0,42.
pro kloubové přípoje vnitřních hlavních nosníků je třeba přepracovat návrh (UF 1,27). V důsledku toho se 
zavede další řada šroubů (celkem 3 řady), čímž se zvýší smyková únosnost na 588 kN, což pro 
přepracovanou konfiguraci dává UF 0,85. 

ZÁVĚR: Původní návrh spojů na gravitační zatížení na ULS v trvalé návrhové situaci může být
nedostatečný pro požadavky na vaznou sílu v případě velkých oblastí.
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ZATÍŽENÍ
Stálé zatížení DL;

Proměnná zatížení LL

Kombinace zatížení pro náhodnou návrhovou situaci

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿

DEFINICE SCÉNÁŘE
Zjednodušená numerická metoda použitá pro tento příklad
umožňuje stanovit maximální požadavek na tažnost a ověřit poměr požadavku a únosnosti. Pro stanovení
odezvy konstrukce pro scénář ztráty sloupu však byla provedena nelineární statická analýza.
Podle scénáře se sloup, který má být odstraněn, nachází v přízemí - C1.

NEIDENTIFIKOVANÁ ZATÍŽENÍ
Metoda alternativního přenosu zatížení (ALPM)

Zjednodušená dynamická analýza



Řešené příklady

Analýza konstrukce
Pro tuto metodu byla provedena 3D nelineární
statická numerická analýza v softwaru SAP2000. 

Gravitační zatížení bylo přiřazeno podle dříve
uvedené kombinace. Zatížení bylo aplikováno
pouze na zónu spojenou se sloupem - první dva
rámy ve směru Y a první rám ve směru Z. 

Posunutí sloupu navíc působylo směrem dolů až
do dosažení poruchy. 
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Scenario C1

PD

Pseudo-static

Při analýze byly zohledněny nelinearity geometrie a materiálu.

VÝSLEDKY
Pracovní diagram pro scénář C1 je křivka PD (modrá). Na svislé ose byla síla
normalizována pomocí násobitele gravitačního zatížení λ (λ=1 pro působící zatížení 1,0 
DL + 0,5 LL). 
Po provedení energetické bilance (Izzuddin et al., 2008) byla určena pseudostatická
křivka, která byla vynesena do srovnávacího grafu s křivkou tlačení - Pseudostatická
křivka (oranžová).
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Tento příklad poskytuje informace o návrhu konstrukce na neidentifikované hrozby pomocí ALPM a nelineární dynamické
analýzy.

Pohled na 3D model

NEIDENTIFIKOVANÁ ZATÍŽENÍ
Metoda alternativního přenosu zatížení ALPM

Plně numerický přístup

Definice scémářeZATÍŽENÍ PRO NÁHODNOU NÁVRHOVOU SITUACI
Stálé zatížení DL;
Proměnná zatížení LL;
Žádné specifické mimořádné zatížení se nezohledňuje

KOMBINACE ZATÍŽENÍ PRO NÁHODNOU 
NÁVRHOVOU SITUACI

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿

Dynamické účinky
způsobené ztrátou

sloupu jsou implicitně
zohledněny pomocí

parametru doby trvání
odstranění.

DEFINICE SCÉNÁŘE ZTRÁTY SLOUPU
Uvažuje se o 7 místech pro odstranění sloupů, viz 
obrázek
Všechna místa jsou v přízemí

ANALÝZA KONSTRUKCE
3D model 
Extreme loading for structure ELS software 



Řešené příklady

Force-displacement, experimental vs. 
numerical (CODEC)

Force – displacement curves, experimental 
vs. numerical (Equaljoints)

KALIBRACE NUMERICKÉHO MODELU

Ke kalibraci numerického modelu byly použity dva experimentální
testy:

CODEC project:
Experimentální testování 3D ocelového rámového systému při ztrátě sloupu
Relevantní pro lokální odezvu spojů a globální chování (přechod z ohybové na

katenickou odezvu, mezní únosnost)

Equaljoints project:
Monotónní a cyklické zkoušky seismických spojů nosníku se sloupem
Relevantní pro odezvu velkorozměrových spojů nosníku se sloupem

podobného uspořádání. 
Všimněte si, že spoje byly zkoušeny pouze v ohybu.

3D model tested in CODEC (stress map 
colours)

Joint configuration tested in Equaljoints
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ANALÝZA

1. krok: Veškerá gravitační zatížení přiřazená
podlahám pomocí statické analýzy

2. krok: Doba trvání odstranění sloupu je 0,001 
sekundy

VÝSLEDKY
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odstranění sloupu C4 ➔ progresivní 
zřícení celé oblasti

Pro případy C/D1, D1, D2, D3, D4 má konstrukce
schopnost odolat progresivnímu kolapsu (Způsob 
porušení po po odstranění sloupu D2)

Zde uvedené výsledky byly získány při použití návrhové hodnoty
gravitačního zatížení:   𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 (λ = 1). 
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Průběh ohybových momentů před odstraněním sloupu D2 [tf, m]

Průběh ohybových momentů po odstranění sloupu D2 [tf, m]
Průběh osových sil pře a po 

odstranění sloupu D2 [tf]The results presented here were obtained using the design level of gravity 
loads:   𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 (λ = 1). 
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Výše uvedené výsledky byly získány při použití návrhové hodnoty gravitačního zatížení:  

DL + 0.5 × LL (součinitel stálého zatížení λ = 1)

Pro vyhodnocení rezervy v únosnosti proti progresivnímu kolapsu byla gravitační zatížení zvýšena pomocí
násobitele gravitačního zatížení λ

Dynamická analýza byla provedena pro každou hodnotu součinitele λ

Výsledky jsou prezentovány pro příklad D4

Závislost svislého posunu na čase pro scénář D4 s 
různými hodnotami násobitele λ

Porušením přípoje nosníku na sloup dojde k progresivnímu
zhroucení konstrukce (scénář D4, λ = 1.4)



Řešené příklady

Poznámky
V případě odstranění sloupu C4, kdy jsou všechny sousední nosníky spřaženy, není konstrukce schopna přenášet zatížení, a dochází
tak k progresivnímu kolapsu. Konstrukci je třeba přepracovat. 

Všechny ostatní scénáře vedou k bezpečné odezvě konstrukce (dochází k plastickým deformacím, ale je zabráněno progresivnímu
kolapsu);

Pokud na konstrukci působí větší tíhové zatížení, může také dojít k progresivnímu kolapsu - viz případ D4, λ = 1,4. . 

Nový návrh lze provést pomocí různých strategií. Nejúčinnější strategie je založena na aktivaci katenárních efektů. Vzhledem k
tomu, že slabým místem je únosnost přípoje nosníku na sloup, měla by strategie zesílení zahrnovat zesílení styčníku

Pro porovnání účinnosti techniky vyztužení se provede
push down analýza na konstrukci s přípoji EP a konstrukci
s vyztuženými přípoji (EPS).
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zesílení styčníku pomocí výztuh na horní i dolní
straně nosníku. 

Pushdown curves for 
the full structure 

Pushdown curves for one 
frame with one level 

end-plate rib 
stiffeners
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ZÁVĚR 
Ztráta obvodového sloupu nevede k progresivnímu zřícení a konstrukce je schopna ztrátě
odolat. 

Obvodové sloupy nemají problémy s nalezením alternativní cesty pro přerozdělení zatížení pro 
násobek gravitačního zatížení λ = 1 a vydrží téměř dvojnásobné zatížení.

Pokud ztráta sloupu postihne seizmicky odolný rám (tj. obvodový rám), je poškození omezeno
na přímo postiženou oblast a postupnému kolapsu je zabráněno.

V případech kdy lokální poškození (tj. ztráta sloupu) zasáhne vnitřní konstrukci s kloubovými
styčníky (B4 a C4), poškození se šíří a progresivní kolaps se rozvíjí na celé zasažené ploše. 

Kloubové styčníky nemohou přenést značnou osovou sílu způsobenou ztrátou sloupu. 

Aby se omezilo poškození a zabránilo progresivnímu kolapsu, jsou alternativami ke zvýšení únosnosti
kloubových styčníků (které mohou být obtížně dosažitelné:

použití momentových styčníků místo kloubových;

použití spřažení s betonovou deskou; 

návrh sloupů jako klíčových prvků;

snížení nebo vyloučení nebezpečí vedoucího ke ztrátě sloupu
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5. KOMPOZITNÍ KONSTRUKCE 
V SEISMICKÉ OBLASTI

1. Úvod

2. Ocelová konstrukce 
v neseismické oblasti

3. Kompozitní 
konstrukce v 
neseismické oblasti

4. Ocelová konstrukce 
v seismické oblasti

5. Kompozitní 
konstrukce v 
seismické oblasti

Návrhové přístupy:

Identifikovaná zatížení

Náraz

Ekvivalentní statická síla

Zjednodušená dynamická analýza

Úplná dynamická analýza

Unidentified actions

Metoda alternativního přenosu zatížení (ALPM)

Preskriptivní metoda (metoda vazby)

Plně numerický přístup
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PRŮŘEZY - VYUŽITÍ

Beams
Orientac

e1 Podlaží Průřez
Třída 
oceli

Využití Průřez
Únosnost Deformace2

Obvodový nosník
X 1-6 IPE550 S355 0.278 0.178
Y 1-6 IPE600 S355 0.302 0.157

Vnitřní nosník
X 1-6 IPE550 S355 0.627 0.971
Y 1-6 IPE550 S355 0.874 0.94

Nosník ztužidla
X

1-3 3H800* S420 0.936 -
4-5 HEM800 S420 0.953 -
6 HEM700 S420 0.789 -

Y
1-3 HEM500 S420 0.859 -
4-6 HEB500 S420 0.878 -

1See Figure for the orientation of the axes
2Deflection verification criteria: L/250 for secondary beams, L/350 for main beams
3H800* is a built-up section, h=814 mm, b=380 mm, tf=50 mm, and tw=30 mm.

Inner Braced Core 
Rigid frame

Pinned elements

MRF

Sloupy Průřez Třída oceli Využití 

Rohový sloup HE550B S355 0.48
Obvodový sloup HE500B S355 0.71
Vnitřní sloup HD400X463 S355 0.95

Ztužidla Podlaží Průřez
Třída 
oceli

Využití 

Směr Y

1-3 HEA320 S355 0.41
4 HEA260 S355 0.43
5 HEA220 S355 0.46
6 HEA200 S355 0.40

Směr X
1-3 HEB340 S355 0.41
4-5 HEA320 S355 0.39
6 HEA260 S355 0.26

Ocelové nosníky jsou propojeny s žb deskou tl. 120 mm spřahovacími
trny Ø=19mm, h=100 mm /a 160 mm
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NÁRAZ
Ekvivalentní statická síla

Tento příklad poskytuje informace o návrhu konstrukce proti nárazu v důsledku náhodného nárazu vozidla

DEFINICE SCÉNÁŘŮ NÁRAZU
Scénáře nárazu zahrnují obvodové sloupy podél jízdních
pruhů. 
V tomto příkladu jsou odkryty jak po dlouhé (podél
svislého jízdního pruhu), tak po krátké straně fasády (podél
vodorovného jízdního pruhu)

IDENTIFIKOVANÁ ZATÍŽENÍ

ACTIONS CONSIDERED FOR THE ACCIDENTAL DESIGN SITUATION
Stálá zatížení DL
Užitná zatížení LL
Účinek nárazu AEd

Kombinace akcí pro náhodnou návrhovou situaci

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝐸𝑑
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PŘEDPOKLADY NÁRAZU

Exponované sloupy: první patro (C1-
C5)

Výška bodu dopadu: 1.5m
Sily nárazu (viz tabulka)

C1 C4Fdx

FdyFdy

Fdx

Fdy

Fdx C5

C1

C2

C3

Fdx

Fdy

Fdy

Fdx

Fdx

Fdy

Case
Fdx

(kN)

Fdy

(kN)

C1
1000 500
500 100

C2 1000 500
C3 1000 500
C4 1000 500
C5 1000 500

ZATÍŽENÍ NÁRAZEM

Jsou vypočteny na základě údajů z tabulky 4.1 normy (EN 1991-1-7 2006), přičemž se bere v 
úvahu případ: Dálnice a vnitrostátní hlavní silnice..

.

ANALÝZA KONSTRUKCE
Lineární pružná analýza se provádí na 3D modelu pomocí softwaru SAP2000. Průřezy prvků jsou
ty, které vyplývají z počátečního návrhu (trvalé a seismické návrhové situace). 
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[presenting 
institution logo]Worked examples – CS/S

Případ Sekce
Nárazo
vá síla 
(kN)

Osa
Spodní 

podpora
N 

(kNm)
M 

(kNm)

UF

(-)

Kritická 
síla 

nárazu
** (kN)

C1 HEB550

1000 Hlavní Pevná 1048 670 0.478 2700
500 Hlavní Pevná 1053 230 0.656 800
500 Hlavní Pevná *
1000 Hlavní Pevná 1074 625 1.313 -

C2 HEB500
1000 Hlavní Pevná 2218 677 0.899 1250
500 Hlavní Pevná 2216 342 1.044 -

C3 HEB500
1000 Hlavní Pevná 2229 681 0.9 1250
500 Hlavní Pevná 2238 342 1.048 -

C4 HEB500
1000 Hlavní Pevná 591 755 0.63 1300
500 Hlavní Pevná 647 339 0.74 700

C5 HEB500
1000 Hlavní Pevná 1687 787 0.864 1800
500 Hlavní Pevná 1696 340 0.954 550

* Scénář je méně náročný, protože sloup byl již ověřen na stejné
rázové zatížení aplikované podle slabé osy řezu.

** Nárazová síla, která způsobí selhání sloupu (UF=1)

Šest z devíti scénářů nárazu splňuje kritérium
UF, což vede ke správnému návrhu.
Tři z devíti scénářů nárazu vedou k překročení
únosnosti. Výsledky však mohou být
konzervativní, protože jsou získány pomocí
zjednodušené statické analýzy.
Za účelem zlepšení návrhu a reakce na
nárazové zatížení lze implementovat další
opatření:

Návrh vyšší třídy oceli pro sloupy;
Orientace sloupů (podle jejich silné osy
průřezu) pro maximalizaci únosnosti v 
nárazu

IDENTIFIED ACTIONS 

VÝSLEDKY
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Tento příklad poskytuje informace o návrhu konstrukce proti nárazu v důsledku mimořádné srážky vozidla

NÁRAZ
Zjednodušená dynamická analýza

ACTIONS CONSIDERED FOR THE ACCIDENTAL DESIGN SITUATION
Stálá zatížení DL
Užitná zatížení LL
Účinek nárazu AEd

Kombinace akcí pro náhodnou návrhovou situaci

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝐸𝑑

DEFINICE SCÉNÁŘŮ NÁRAZU
Scénáře nárazu zahrnují obvodové sloupy podél jízdních pruhů, jak bylo dříve definováno. V tomto
příkladu je však podrobný jeden scénář, tj. sloup C1 (UF = 1,31).

PŘEDPOKLADY NÁRAZU

Směr nárazu: podél slabé osy: m=3,5 tuny (hmotnost vozidla); vr= 90 km/h (rychlost vozidla).
Sloup je vyroben z oceli S355, HEB500 a je vysoký 4,0 m s následujícími okrajovými podmínkami: 

Patka sloupu je vetknuta
Horní část sloupu má všechny stupně volnosti pevné, s výjimkou svislého posunutí bez omezení.

IDENTIFIKOVANÁ ZATÍŽENÍ
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• vr - nárazová rychlost
• m – nárazová hmota
• k – tuhost objektu

𝑭 = 𝒗𝒓 𝒌 ⋅ 𝒎

• vr= 90 km/h = 25 [m/s]
• m = 3500 kg
• K= 300 [kN/m] = 300000 [N/m]

𝐹 = 𝑣𝑟 𝑘 ⋅ 𝑚 = 25 300000 ⋅ 3500
= 810 𝑘𝑁

Při dynamické analýze se síla aplikuje pomocí funkce s okamžitým nárůstem a dobou trvání Δt = 0,07 
s.

Celková doba trvání dynamické analýzy je jedna sekunda (větší než doba trvání náběhové funkce
Δt), aby se ověřilo, zda sloup zůstane stabilní i po skončení náběhové funkce.

Nelineární chování se modeluje pomocí plastických kloubů na každém konci sloupu a v místě
nárazu s využitím interakce P-M2-M3. Plastické klouby jsou modelovány pomocí vláken.

ANALÝZA KONSTRUKCE
Nelineární dynamická analýza se provádí na jednom sloupu (izolovaného od konstrukce) pomocí
softwaru SAP2000.

Analýza se provádí ve dvou krocích:
1. krok: svislé zatížení v uzlu odpovídající hlavě sloupu získané ze statického výpočtu pro 
náhodnou kombinaci (DL + 0.5×LL) je aplikováno staticky jako osová tlaková síla.
2. krok: rázová síla je aplikována příčně ve směru slabé osy pomocí dynamické nelineární
analýzy a přístupu rázu následovně: 

➔

𝜟𝒕 = 𝒎/𝒌
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DIF =
𝑓𝑑𝑦

𝑓𝑦
= 1 +

6.0

𝑓𝑦
ln

ሶ𝜀

5 × 10−5

DIF =
𝑓𝑑𝑢
𝑓𝑢

= 1 +
7.0

𝑓𝑢
𝑙𝑛

ሶ𝜀

5 × 10−5

Rychlost deformace (ε ̇) se získá iterativním postupem. 

V první iteraci je poměr mezi specifickou deformací a dobou do bodu poddajnosti vypočítán na
základě výsledků analýzy bez použití DIF. 

Poté se znovu provede analýza s upravenými materiálovými vlastnostmi pomocí DIF a 
následným přepočtem DIF. 

Pokud jsou nové hodnoty DIF srovnatelné s hodnotami z předchozího kroku (konvergence), není
třeba dalších iterací.

DIF (for fy) = 1.118

Účinky rychlého rázového zatížení (efekty rychlosti deformace) jsou uvažovány pomocí faktoru
dynamického nárůstu (DIF) aplikovaného na pevnost materiálu. 

Složení DIF pro ocel válcovanou za tepla s mezí kluzu do 420 N/mm2 lze vyjádřit podle metody
(CEB 1988).
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VÝSLEDKY

Sloup je schopen přenést nárazovou sílu, ale s 
počínajícími plastickými deformacemi:

v bodě nárazu 0,054 % 
s přetvořením 0,073 % v patě
0,036 % v hlavě sloupu.

ZÁVĚR

odle tabulky pro návrh na odolnost z rámečku B.6 je výsledkem pro tento příklad KONEC 
návrhového rámečku, protože všechny požadavky jsou považovány za splněné (tj. poškození není
kritické).

Deformed shape of the column (left) and the lateral 
displacement vs. time (right)Fiber definition (left) and maximum development of strain on 

the cross section (right)
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Tento příklad poskytuje informace o návrhu konstrukce na účinky nárazu v důsledku náhodného nárazu vozidla

NÁRAZ
Úplná dynamická analýza

ACTIONS CONSIDERED FOR THE ACCIDENTAL DESIGN SITUATION
Stálá zatížení DL
Užitná zatížení LL
Účinek nárazu AEd

Kombinace akcí pro náhodnou návrhovou situaci

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿 + 𝐴𝐸𝑑

DEFINICE SCÉNÁŘŮ NÁRAZU
Podrobně je popsán jediný scénář, tj. sloup C1 (UF = 1,313), náraz k měkké ose, který má nejvyšší U.F. podle
ekvivalentního statického posouzení.

PŘEDPOKLAD NÁRAZU

Směr nárazu: měkká osa: m=3.5 tun (hmotnost vozidla); vr= 90 km/h (rychlost vozidla )

IDENTIFIKOVANÁ ZATÍŽENÍ

ANALÝZA KONSTRUKCE
Pro analýzu komplexního chování konstrukce, jako je kolize předmětu s následným oddělením prvků a možným
zhroucením, byl náraz s vozidlem modelován explicitně. Byla provedena nelineární dynamická analýza na 3D modelu
pomocí softwaru ELS.
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Calibration curves Slab model

Experimental specimen before and after r.c. slab pouring 

ELS využívá nelineární řešič založený na AEM (Tagel-Din a 
Meguro, 2000) a umožňuje automatickou detekci a výpočet
poddajnosti, zpevnění, porušení materiálů, oddělení prvků či
kontaktu při nárazu, vybočení, pokritické chování, šíření trhlin, 
membránové působení a P-Δ efekt. 

V případě setrvačných účinků byla stálá a proměnná zatížení
přiřazena pomocí jednotlivých hmotností.

Analýza se provádí ve dvou krocích.

1. krok: Stálá a užitná zatížení jsou aplikována
na konstrukci ve statické nelineární analýze

2. krok: nárazové těleso koliduje se sloupem
C2 v dynamické nelineární analýze.

Narážejícímu tělesu (tj. vozidlo) je umožněn
pokluz pouze po vodorovné rovině ve
výšce 1,5 m a má hmotnost 3,5 tuny.
Počáteční rychlost objektu je 25 m/s.

Calibrated model

MODELOVÁNÍ KONSTRUKCE A ANALÝZA

MODELOVÉ PŘEDPOKLADY NÁRAZU
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deformace
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Impact - full dyn.

horizontální síla v patce (oranžová) a 
horizontální posunutí v bodě nárazu (modrá)

Boční posun v čase – srovnání dynamických
přístupů

Less deformations for full dynamic

MODELOVÉ PŘEDPOKLADY NÁRAZU

Narážecí těleso se skládá z kontaktní desky, desky s 
přiřazenou hmotností a axiálních pružin mezi nimi. Výška
kontaktní zóny mezi nákladním vozidlem a sloupem je 
uvažována 0,6 m. Tuhost 300 kN/m je modelována
pomocí pružin s lineárním chováním

VÝSLEDKY

Výsledky ukazují omezené plastické deformace v 
zasaženém sloupu s maximálním vodorovnou deformací
10,6 mm
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Příklad ukazuje řešení metodou vazebných sil.

Metoda alternativního přenosu zatížení (ALPM)
Preskriptivní metoda (metoda vazby)

Zatížení pro mimořádnou návrhové situace

Stálé zatížení
Proměnné zatížení
Žádná specifická zatížení nebyla uvažována

IDENTIFIKOVANÁ ZATÍŽENÍ

Osová únosnost hlavního styčníku je součtem tahové síly přenášené šrouby a podélnou výztuží
v účinné šířce železobetonové desky.

Vzdálenost mezi vazbami 𝑠 = 12 𝑚 Rozpon vazby 𝐿 = 8 𝑚

𝑇𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 0.8 𝑔𝑘 +𝛹. 𝑞𝑘 𝑠. 𝐿; 75 𝑘𝑁 = 𝑚𝑎𝑥 0.8 5 + 0.5 × 3 12 × 8; 75 𝑘𝑁 = 499.2 𝑘𝑁

𝑁𝑢 = 392 𝑘𝑁 + 73𝑘𝑁 = 465 < 𝑇𝑖 = 499.2 𝑘𝑁 ➔ JE NUTNÝ NOVÝ NÁVRH
Byly navrženy 3 šrouby M20 10.9 míst původních 2

𝑁𝑢
∗ = 661 𝑘𝑁 > 𝑇𝑖 = 499.2 𝑘𝑁, UF = 0.76

Vnitřní hlavní kloubové nosníky a jejich přípoje splňují posouzení na požadované vázné síly s omezenými změnami v návrhu.

ZÁVĚR: návrh na svislé zatížení na vazebné síly nevyhoví. Přidán jeden šroub.

Návrhová hodnota tahové síly ve vazbě
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Tento příklad poskytuje informace o návrhu konstrukce na neidentifikované hrozby pomocí ALPM a nelineární dynamické
analýzy.

Pohled na 3D model

NEIDENTIFIKOVANÁ ZATÍŽENÍ
Metoda alternativního přenosu zatížení ALPM

Úplná dynamická analýza

Definice scémářeZATÍŽENÍ PRO NÁHODNOU NÁVRHOVOU SITUACI
Stálé zatížení DL;
Proměnná zatížení LL;
Žádné specifické mimořádné zatížení se nezohledňuje

KOMBINACE ZATÍŽENÍ PRO NÁHODNOU 
NÁVRHOVOU SITUACI

𝐷𝐿 + 0.5 × 𝐿𝐿

Dynamické účinky
způsobené ztrátou

sloupu jsou implicitně
zohledněny pomocí

parametru doby trvání
odstranění.

DEFINICE SCÉNÁŘE ZTRÁTY SLOUPU
Uvažuje se o 7 místech pro odstranění sloupů, viz 
obrázek
Všechna místa jsou v přízemí

ANALÝZA KONSTRUKCE
3D model 
Extreme loading for structure ELS software 
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VALIDACE NUMERICKÉHO MODELU
Model byl validován na experimentálních výsledcích z projektu CODEC.
Na ztrátu sloupu se zkoušel prostorový vzorek s ocelovými sloupy a ocelobetonovými nosníky
Zkouška vypovídá o lokální odezvě spojů a globálním chování,
při přechodu z ohybového na membránové chování po odstranění sloupu.

3D model testovný v CODEC – způsob 
porušení

Experimentální vzorek před a po betonáži

Connection detail Slab model
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ANALÝZA

1. krok: eškerá gravitační zatížení přiřazená stropním deskám pomocí statické analýzy

2. krok: Doba trvání odstranění sloupu je 0,001 sekundy - nelineární dynamická analýza

VÝSLEDKY

Výsledky jsou porovnány s výsledky získanými pro konstrukci SS/S. 

Výsledky nelineární dynamické analýzy ukazují, že konstrukce CS/S je schopna odolat progresivnímu
kolapsu pro všechny scénáře odstranění, včetně scénáře C4 (který je pro konstrukci SS/S kritický).

Svislá síla vs. svislý posun, CS/S vs SS/S Deformovaný tvar konstrukce
Půdorys 1. podlaží

ZÁVĚR
Vzájemné působení oceli a betonu poskytuje dodatečnou únosnost, která je odolná proti ztrátě sloupu. 
Interakce je výhodná zejména u rámů s kloubovými styčníky.
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•Normy:
• EN 1991-1-7 – Annex A
• EN 1993, prEN 1993-1-14

•Literatura:
• SCI P391: Structural robustness of steel framed

buildings
• SCI P358 – Appendix A

Přehled norem a literatury
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•Posudek plechů
•

𝑓u

𝛾Mu
místo 

𝑓y

𝛾M0

•Posudek svarů
• 𝛾Mu místo 𝛾M2

•Posudek šroubů
• 𝛾Mu místo 𝛾M2

Normy – Praktická doporučení

𝛾Mu = 1,1

𝛾M0 = 1,0

𝛾M2 = 1,25
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•Tažné jsou:
• Plechy

•Křehké jsou:
• Svary
• Šrouby
• Kotvy
• Beton

Duktilita
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Duktilita
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•Svary navrhovat na plnou únosnost

Duktilita – Svary 

Ng, Driver, Grondin – Behaviour of transverse fillet welds, University of Alberta, 2002
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•Šrouby v tahu
• Preferujeme 1. a 2. mód

Duktilita – Šrouby 
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•Šrouby ve smyku
• Preferujeme otlačení

Duktilita – Šrouby 
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•Svary na plnou únosnost
•Šrouby dostatečně velké –
mód 1 nebo mód 2
•Poruchy v plechách

Praktická doporučení
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Metoda konečných prvků

Josef Trubáček: 
Scia Engineer, Frilo Statika a Scia Design Forms. Z webu CAD.cz



Návrh pomocí MKP

•Gabrage in, 
garbage out? 
•Black box? 

Metoda konečných prvků
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Metoda konečných prvků
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Metoda konečných prvků

1D (Beam) 2D (Shell) 3D (Solid)

+ Rychlá analýza
+ Rychlá úprava modelu
Vhodné pro dlouhé prvky

+ Lépe vystihují ohyb
Vhodné pro desky a stěny

+ Univerzální
– Pomalá analýza
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Metoda konečných prvků
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•Limity prutového modelu

Metoda konečných prvků
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•Limity deskostěnového modelu

Metoda konečných prvků

Marco Marcon et al.: Investigation of bonded anchors by 
beam models in a discrete element framework. 

ConSC conference. 2017
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CBFEM
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•Potřeba pro všechny numerické modely
•Kapitola 7 v prEN 1993-1-14

CBFEM – Verifikace a validace
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CBFEM – Verifikace a validace
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Bolts, Welds, 
Anchors

Plates
source: prEN 1993-1-14:2021

CBFEM – Verifikace a validace
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•Zatížení pouze tahovou silou
•𝛾𝑀𝑢 = 1,1

• přepsat 𝛾𝑀2

•Přepsat fy na 𝑓u
𝛾Mu

•Předpjaté šrouby
• změnit na standardní

CBFEM – Vazné síly
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•Demo

CBFEM – Vazné síly
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CBFEM - verifikace
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CBFEM - verifikace
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Metoda konečných prvků

•Geometrická nelinearita

M

N
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•Geometrická nelinearita

Metoda konečných prvků

M

N
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•Validace

CBFEM – vazné síly

Cortes, Liu: Framing Strategies for Robustness in Steel Buildings, 2015
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CBFEM – Validace
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CBFEM – Validace – Úhelníky 
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CBFEM – Validace – Úhelníky 
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CBFEM – Validace – Žiletka 
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CBFEM – Validace – Žiletka 
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•Duktilita
• Svary na plnou únosnost
• Šroubové spoje 

• mód 1 nebo 2
• otlačení

•CBFEM model
• 𝑓𝑢/𝛾𝑀𝑢 místo 𝑓𝑦/𝛾𝑀0
• 𝛾𝑀𝑢 místo 𝛾𝑀2
• Zatížení pouze osovou silou
• N-Vy-Vz model type

Závěr
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