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Abstract
This master's thesis deals with designing a steel hall in line with Eurocodes. The hall design involves
the planning of the main load-bearing construction, a breakdown of loads, dimensioning and detailed
construction drawing. Moreover, it determines continuous and changeable loads as well as seismic
loads, all of which have been taken into account in the design process. Special attention was devoted to
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1

UVOD

Konstrukcija v gradbeništvu pomeni del stavbe ali drugega objekta, ki objekt nosijo ali le podpirajo [1].
Gradbene konstrukcije lahko glede na konstrukcijski material delimo na tri podskupine tako, kot
prikazuje slika 1.
Gradbene konstrukcije

Jeklene

Lesene

Masivne

Armiranobetonske

Zidane

Slika 1: Delitev gradbenih konstrukcij

V magistrskem delu obravnavamo jekleno konstrukcijo. Jeklo kot konstrukcijski material ima
pomembne tehnične lastnosti in omogoča premoščanje velikih razponov, hitro gradnjo, fleksibilnost,
enostavno vzdrževanje ter kombiniranje z drugimi gradbenimi materiali. Dandanes je pomembno tudi
dejstvo, da je jekleno konstrukcijo mogoče reciklirati in ponovno uporabiti. [2]
Magistrska naloga je v nadaljevanju razdeljena v osem poglavij:
• tehnično poročilo,
• analiza obtežb,
• numerični modeli konstrukcije,
• strešna konstrukcija,
• statična globalna analiza glavne nosilne konstrukcije,
• analiza seizmičnega vpliva glavne nosilne konstrukcije,
• glavni spoji,
• zaključek.
V začetnih poglavjih so predstavljeni osnovni podatki o konstrukciji, uporabljeni materiali in zasnova
jeklene hale. Jeklena hala je dolga 75 m, široka 36 m z dvo-nivojsko streho višin 15,8 m in 12,2 m. Višji
del hale ima simetrično, nižji del hale pa nesimetrično dvokapnico, pri čemer je naklon dvokapnic na
obeh delih 3˚. V nadaljevanju so določeni vplivi na konstrukcijo s poudarkom na snežni obremenitvi,
in sicer obremenitvi snega na strehah, ki mejijo na višje objekte ali so blizu njih. Jeklena hala se nahaja
v Radovljici na nadmorski višini 500 m, v snežni coni A3 in v vetrovni coni 2. Pri potresni obremenitvi
je upoštevan projektni pospešek tal  = 0,2 ∙ . Dimenzionirane so strešne lege, narejena je statična
analiza glavne nosilne konstrukcije ter analiza seizmičnega vpliva glavne nosilne konstrukcije v
programu Scia Engineer na prostorskem modelu. Izračunani so značilni konstrukcijski spoji, na koncu
pa je zaključek s pomembnimi ugotovitvami.

2

2
2.1
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TEHNIČNO POROČILO
Zasnova [3]

Jeklena hala je predvidena v okolici Radovljice s pravokotno tlorisno obliko dimenzij 36  75 m, kot je
prikazano na spodnji sliki.

Slika 2: Tloris hale

Hala je zasnovana tako, da je višina strehe v dveh nivojih, pri čemer je višina višjega dela hale 15,8 m
in nižjega dela 12,2 m (sliki 3 in 4).

Slika 3: Pogled zgradbe v daljši smeri

Slika 4: Pogled zgradbe v krajši smeri

Ob daljši strani jeklene hale je predvidena zgradba tlorisnih dimenzij 36  75 m in višine 15,8 m;
virtualna zgradba. Slika 5 prikazuje projektirano jekleno halo, ki je zaznamovana s sivo barvo, z rjavo
barvo pa je zaznamovana virtualna zgradba.
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Slika 5: Predvidena virtualna zgradba (rjavo barva) ob jekleni hali (siva barva)

Slika 6: Obravnavana jeklena hala

Vertikalna obtežba se preko kontinuirnih strešnih leg (slika 7) prenaša na vzdolžne okvirje (slika 8). Na
nižjem delu strehe so lege zgoščene zaradi velike snežne obremenitve, kot je razvidno iz slike 7, in sicer
na delu strehe, kjer se nadaljuje višji del hale ter na delu kjer je ob hali predvidena virtualna zgradba.
Strešne lege so na nižjem delu hale dodatno bočno podprte z zategami na polovici razpona; priloga B:
tloris bočnih podpor strešnih leg.

4
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Slika 7: Kontinuirane strešne lege

Okvirji v vzdolžni smeri hale so sestavljeni iz stebrov in paličnih prečk, ki tvorijo momentni okvir
(slika 8). Spoj med stebrom in temeljem je členkast. Palične prečke so sestavljene iz zgornjega in
spodnjega pasu, nateznih diagonal ter tlačnih vertikal. Palične prečke so na stebre pripete členkasto.

Slika 8: Vzdolžni okvirji iz stebrov in paličnih prečk

V slemenu dvokapne strehe nižjega dela hale so palične prečke podprte s paličnim nosilcem ter stebroma
s sestavljenim prerezom, ki skupaj tvorijo palični okvir (razvidno na sliki 9). Palični okvir je bilo
potrebno dodati zaradi velikega razpona nižjega dela hale (45 m). Sestoji se iz zgornjega in spodnjega
pasu paličnega nosilca, diagonal, vertikal ter dveh stebrov s sestavljenim prerezom. Zgornji pas
paličnega nosilca je v srednjih delih med paličnimi prečkami bočno podprt, medtem ko je spodnji pas
paličnega nosilca bočno podprt samo v robnih poljih. V slemenu nižje dvokapne strehe so vzdolžne
palične prečke pripete na palični nosilec členkasto.
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Slika 9: Palični okvir

V ravnini zgornjega pasu paličnih prečk so nameščena horizontalna natezna povezja in povezovalni
horizontalni elementi (slika 10) za prenos horizontalnih sil vetra, potresa in izbočnih sil. Pomembno je,
da strešne lege ne sodelujejo pri prenosu horizontalne obtežbe na horizontalna povezja, zato pa so
horizontalna natezna povezja in povezovalni horizontalni elementi spuščeni pod nivo leg med zgornje
pasove paličnih prečk (priloga C). Torej imajo povezovalni horizontalni elementi nalogo prenašanja
horizontalne obtežbe na horizontalna povezja ter podpirajo zgornje pasove paličnih prečk.

Slika 10: Horizontalna natezna povezja in povezovalni horizontalni elementi

Spodnji pas paličnih prečk je na krajnih delih stabiliziran z rokami, ki so pritrjene na vertikale paličnega
nosilca in strešne lege. Prvotno smo želeli stabilizirati spodnji pas paličnih prečk z močnimi vertikalami
ter torzijsko odpornim zgornjim pasom paličnih prečk, vendar pa so bile obremenitve za tovrstno
stabilizacijo prevelike in smo se zato odločili za stabilizacijo spodnjega pasu paličnih prečk z rokami,
ki se v obravnavanem primeru izkaže za boljšo rešitev.
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Horizontalno stabilnost jeklene hale zagotavlja, poleg momentnih prečnih okvirjev (slika 8), vertikalno
povezje z natezno tlačnimi V-povezji v prečnih in vzdolžnih stenah hale (slika 6). Vertikalno povezje
ima nalogo, da prenese horizontalno obtežbo iz horizontalnega povezja v tla.
2.1.1

Streha

Tako na višjem kot tudi na nižjem delu hale je streha dvokapna z naklonom 3 ˚(priloga C). Streha se
sestoji iz trapezne pločevine (slika 12) in izolacije saj t. i. nosilnih sendvič plošč ni bilo mogoče uporabiti
zaradi prevelike snežne obremenitve.
2.1.2

Material nosilne jeklene konstrukcije

Za nosilno jekleno konstrukcijo sta predvideni konstrukcijski jekli:
• S235 za okrogle in pravokotne cevi,
• S355 za I in H profile, izjemoma tudi za poševni steber škatlastega profila in nekaterih vertikal
škatlastega profila ter natezno horizontalno povezje.
2.2

Obtežbe

V okviru analize smo upoštevali naslednje obtežbe:
• lastna teža nosilne jeklene konstrukcije,
• stalna obtežba,
• obtežba s snegom,
• obremenitve z vetrom ter
• potresne obremenitve.
2.3

Analiza konstrukcije

Določitev obremenitev in dimenzioniranje nosilne jeklene konstrukcije je bilo opravljeno s programom
Scia Engineer. Jekleno nosilno konstrukcijo smo obravnavali prostorsko, pri čemer smo najprej v
ločenem modelu dimenzionirali strešne lege ter jih nato v prostorskem modelu uporabili za realnejši
raznos obtežbe. Strešne lege so dimenzionirane glede na statične obremenitve, medtem ko je za
preostalo nosilno konstrukcijo narejena statična globalna analiza in analiza seizmičnega vpliva glavne
nosilne konstrukcije.
2.3.1

Statična analiza

Izvedena je bila globalna analiza ob upoštevanju teorije drugega reda (TDR) z začetnimi globalnimi
nepopolnostmi (nadomestne globalne nepopolnosti in nepopolnosti pri globalni analizi povezij) in
faktorirane obtežbe.
2.3.2

Analiza seizmičnega vpliva

Seizmični vpliv smo analizirali z linearno analizo konstrukcije, in sicer modalno analizo s spektri odziva.
V našem primeru se je izkazala za ustreznejši pristop, kot da bi uporabili metodo z vodoravnimi silami,
saj smo tako dobili realnejši razpored obremenitev po konstrukciji. Pri modalni analizi s spektri odziva
se obremenitve razporedijo glede na lastne vrednosti konstrukcije.
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2.4

7

Predpisi in standardi

V okviru analize smo upoštevali sledeče standarde:
•

SIST EN 1990:2000. Evrokod 0. Osnove projektiranja konstrukcij.

•

SIST EN 1991-1-1:2004. Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije –1-1. del: Splošni
vplivi – Prostorninske teže, lastna teža, koristne obtežbe stavb.

•

SIST EN 1991-1-3:2004. Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije –1-3 del: Splošni vplivi – Obtežba
snega.

•

SIST EN 1991-1-4:2005. Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije –1-4 del: Splošni vplivi – Vplivi
vetra.

•

SIST EN 1993-1-1:2005. Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij –1-1. del: Splošna
pravila in pravila za stavbe.

•

SIST EN 1993-1-8:2005. Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij –1-8. del: Projektiranje
spojev.

•

SIST EN 1998-1:2005. Evrokod 8: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij –1.del: Splošna
pravila, potresni vplivi in pravila za stavbe.

•

pripadajoče nacionalne dodatke.

Pri podrobnejši analizi snežne obtežbe smo uporabili tudi starejši francoski standard za snežno obtežbo
z nacionalnim dodatkom [4] ter nacionalne dodatke snežne obtežbe za Italijo [5] in Avstrijo [6].
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ANALIZA OBTEŽB

3.1

Lastna teža nosilne jeklene konstrukcije

Lastno težo modelirane nosilne jelene konstrukcije (slika 11) upošteva Scia Engineer samodejno glede
na nastavljeno gostoto ter gravitacijski pospešek. V prostorskem modelu so modelirane tudi strešne lege
z razlogom, da se približamo dejanskemu raznosu vertikalne obtežbe. Lastna teža modelirane nosilne
jeklene konstrukcije znaša 2494 kN; priloga A.

Slika 11: Modelirana nosilna konstrukcija

3.2
3.2.1

Stalna obtežba
Streha

Zaradi velike snežne obremenitve na streho nismo mogli namestiti strešnih sendvič panelov, saj je z
njimi težko izpolniti kriterije za mejno stanje uporabnosti in nosilnosti. Tako smo za streho izbrali
trapezno pločevino oznake 39/183, debeline 1,25 mm (slika 12), ki lahko ustrezno prenese tako velike
obremenitve na podkonstrukcijo; kontinuirane strešne lege.

Slika 12: Trapezna pločevina [7]

Streha se torej sestoji iz trapezne pločevine, 20 cm izolacije, folije, inštalacij ter fotovoltaike
(preglednica 1).
Preglednica 1: Stalna obtežba strehe

Trapezna pločevina, izolacija in folija
Inštalacije
Fotovoltaika
∑ Skupaj stalna obtežba na strehi

0,3
0,5
0,25
1,05

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
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Teža na strehi je enakomerno porazdeljena po celotni strehi, ki smo jo nato v prostorskem modelu
nanesli na strešne lege (priloga A).
3.2.2

Fasada

Fasada jeklene hale je iz fasadnih panelov Trimoterm Power S [8]. Tovrstni fasadni paneli so izjemno
nosilni, kar posledično zmanjšuje potrebo po sekundarni jekleni konstrukciji. Debelina izbranega panela
znaša 200 mm kar pomeni, da je lahko fasadna vertikalna podkonstrukcija na medsebojni razdalji
8,94 m. Fasadni paneli potekajo horizontalno, pritrjeni so na stebre kateri imajo maksimalno
medsebojno razdaljo 6 m in s tem zadostijo pogoju pritrditve fasadnih panelov. Tako smo po obodu
jeklene hale dali enakomerno izolacijo debeline 20 cm; toliko kot po strehi. Preglednica 2 prikazuje
karakteristike fasadnih panelov Trimoterm Power S, pri čemer so odebeljeno označene karakteristike za
izbran panel.
Preglednica 2: Karakteristične vrednosti fasadnih panelov Trimoterm Power S [8]

Debelina panela [mm]
Masa [kg/m2]
Enopoljni razpon [m]

50
16,0
4,11

60
17,1
4,70

80
19,4
5,65

100
21,7
6,47

120
24,0
7,19

133
25,5
7,54

150
27,4
7,99

172
30,0
8,53

200
33,1
8,94

270
37,7
9,95

Lastna teža fasade 0,33 kN/m je v prostorskem modelu jeklene konstrukcije nanešena na stebre
(priloga A).
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Obtežba snega

Slika 13: Snežna obtežba [9]

Vrednosti obtežbe snega na stavbe in ostale inženirske objekte določimo po standardu
SIST EN 1991-1-3 [10] ter po nacionalnem dodatku (ND) [11].
Pri določitvi snežne obtežbe se najprej določi karakteristično obtežbo snega na tleh, nato pa, predvsem
glede na obliko strehe ter vrsto drugih faktorjev, še obtežbo snega na strehi. Poleg tega je potrebno še
upoštevati ND, saj so parametri v veliki meri prepuščeni nacionalni določitvi. V nadaljevanju je
predstavljen potek izračuna snežne obtežbe, pri čemer je poudarek predvsem na izračunu snežne obtežbe
streh, ki mejijo na višje dele objektov ali so blizu njih, saj je obravnavana hala zasnovana ravno tako,
da je izpostavljena tovrstni snežni obtežbi. Poleg omenjenega so prikazane še smiselne primerjave
nacionalnih dodatkov sosednjih držav t. j. Avstrije in Italije. Narejena je tudi primerjava s francoskim
standardom [4] od koder tudi najverjetneje izvira kopičenje snega.
3.3.1

Splošno

V Sloveniji velja ta standard tudi za kraje z nadmorsko višino nad 1500 m.
Dodatek A vsebuje informacije o projektnih stanjih in razporedu obtežbe na različnih krajih. ND
predpisuje, da se v krajih z nadmorsko višino nad 1500 m upoštevata dodatka A in B. Dodatek B vsebuje
oblikovne koeficiente za upoštevanje izjemnih zametov in se ga v Sloveniji upošteva le za kraje z
nadmorsko višino nad 1500 m.
Obtežbo snega se upošteva kot spremenljivo nepomično obtežbo, in sicer kot statični vpliv. V Sloveniji
se izjemna obtežba snega upošteva, kot nezgodna obtežba le v krajih z nadmorsko višino nad 1500 m.
Obtežba zaradi kopičenja se v Sloveniji ne upošteva kot nezgodna obtežba.
3.3.2

Projektna stanja – Dodatek A

Obtežbo snega je potrebno določiti za vsako projektno stanje, pri čemer se vsi lokalni učinki upoštevajo
v začasnih in trajnih projektnih stanjih.
Potrebno je ločiti med normalnimi in izjemnimi razmerami.
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•

Normalne razmere:
V krajih, kjer je malo verjetno, da bi padel izjemen sneg in da bi se sneg izjemno kopičil, se
začasna/trajna projektna stanja uporabijo za razporede obtežbe nakopičenega in nenakopičenega
snega.

•

Izjemne razmere:
o V krajih, kjer lahko pade izjemen sneg, ki pa se ne kopiči izjemno.
o V krajih kjer ni izjemnega snega, a se sneg lahko izjemno kopiči.
o V krajih, kjer lahko pade izjemen sneg, ki se lahko tudi izjemno kopiči.
Pri izjemnih razmerah se trajna/začasna in nezgodna projektna stanja uporabijo tako, kot
podrobneje prikazuje dodatek A.

Nacionalni dodatek za Slovenijo predpisuje normalne razmere.
3.3.3

Obtežba snega na tleh

Karakteristična obtežba snega na tleh
Karakteristična obtežba snega na tleh je obtežba snega brez izjemne obtežbe snega določena z letno
verjetnostjo prekoračitve 0,02 in je določena v nacionalnem dodatku. Določi se jo glede na karto obtežbe
snega na tleh (slika 14), glede na enačbe iz preglednice 3 ter glede na nadmorsko višino kjer se bo objekt
nahajal.

Slika 14: Karta obtežbe snega na tleh na nadmorski višini  = 0 m [12]

Za vsako snežno cono je drugačna empirična enačba za izračun karakteristične obtežbe snega na tleh,
kar je razvidno iz preglednice 3.
 …
…

karakteristična obtežba snega na tleh kN/m 
nadmorska višina
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Preglednica 3: Empirične enačbe za izračun karakteristične obtežbe snega na tleh

Karakteristična obtežba snega na tleh kN/m 

 m
 = 0,651 ∙ 1 + 
  , minimalno 1,2 kN/m
728

Cona
A1

 m 
 
728
 m 
 = 1,935 ∙ 1 + 
 
728
 m 
 = 2,577 ∙ 1 + 
 
728
 m 
 = 0,289 ∙ 1 + 
 
452
 = 1,293 ∙ 1 + 

A2
A3
A4
M1
Kombinacijski faktorji

Vrednosti obtežbe snega na strehi so naslednje:
• kombinacijska vrednost
 ,
 ,
• pogosta vrednost
• navidezno stalna vrednost  .

Vrednosti koeficientov  ,  in  za stavbe so odvisne od kraja, kjer stavba stoji. Po ND se
upoštevajo priporočene vrednosti koeficientov; preglednica 4.
Preglednica 4: Priporočene vrednosti koeficientov  ,  in 

Kraji z nadmorsko višino nad 1000 m
Kraji z nadmorsko višino pod 1000 m


0,7
0,5


0,5
0,2


0,2
0,0

Izjemna obtežba
V krajih, kjer je mogoča izjemna obtežba snega na tleh, se le-ta določi na naslednji način:
 =  ∙ 

 …
 …
 …

projektna vrednost izjemne obtežbe snega na tleh za določen kraj
koeficient izjemne obtežbe snega
karakteristična vrednost obtežbe snega na tleh

ND predpisuje upoštevanje izjemne obtežbe le v krajih z nadmorsko višino nad 1500 m, pri čemer se
upošteva priporočena vrednost  = 2,0.

Nastanek karte obtežbe snega na tleh [13, 14]
Podlaga za ND k evropskim standardom za sneg je karta največje snežne obtežbe s povratno dobo 50
let; razvidna na sliki 16. V nadaljevanju je opisana izdelava kart za snežno obtežbo, ki so bile narejene
na osnovi meritev na 186 meteoroloških postajah po Sloveniji. Prvi korak je bila izdelava modela snežne
obtežbe nato pa prostorska porazdelitev višine snežne odeje cm. Na podlagi prostorske porazdelitve
višine snežne odeje so v nadaljevanju določili prostorsko porazdelitev snežne obtežbe kN/m . Pri
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izdelavi modela snežne obtežbe je bilo upoštevano, da na maksimalno snežno obtežbo ne vpliva le
maksimalna višina snežne odeje temveč tudi trajanje snežne obtežbe ter gostota snega. Uporabili so
Gumbelovo porazdelitev, kjer so ugotovili, da je bilo izmed 186 meteoroloških postaj le 47 takšnih, ki
niso izstopale. Na prostorsko porazdelitev višine snežne odeje vplivajo količina padavin in temperaturne
razmere, kar pa je posledično povezano predvsem z nadmorsko višino in bližino morja. Maksimalna
višina snežne odeje je tesno povezana z nadmorsko višino, in sicer narašča s kvadratom nadmorske
višine. Po zgoraj opisanem postopku je bila izdelana karta maksimalnih višin snežne odeje s povratno
dobo 50 let (slika 15).

Slika 15: Karta maksimalnih višin snežne odeje s povratno dobo 50 let [14]

Sledila je izdelava prostorske porazdelitve snežne obtežbe, kjer je bil poudarek na tem, da je snežna
obtežba odvisna od količine padavin in ostalih podnebnih dejavnikov, ki vplivajo na gostoto snega. Ti
dejavniki so bili upoštevani že v modelu snežne obtežbe in so s tem posredno upoštevani tudi pri
prostorski porazdelitvi snežne obtežbe. Tudi snežna obtežba je tesno povezana z nadmorsko višino, kar
pa je že tudi upoštevano pri prostorski interpolaciji. Tako je bila izdelana karta največje snežne obtežbe
s povratno dobo 50 let, ki je prikazana na sliki 16.

Slika 16: Karta največje snežne obtežbe s povratno dobo 50 let [15]
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Na podlagi 186 meteoroloških postaj so torej izračunali in izdelali karte za prostorsko porazdelitev
maksimalne višine snega (slika 15) in maksimalne snežne obtežbe (slika 16). Karte so izdelali z metodo
optimalne prostorske interpolacije, kjer so v vsaki mrežni točki izračunali vrednost spremenljivke na
podlagi vrednosti meritev iz okoliških merilnih postaj ter geografskih spremenljivk v točkah (nadmorska
višina, …). Karta največje snežne obtežbe s povratno dobo 50 let je najmanj natančna na nadmorskih
višinah nad 1000 m, saj je tam malo merilnih postaj. Prostorsko porazdelitev vrednosti spremenljivk v
Sloveniji so zračunali v mreži točk z ločljivostjo 100 m x 100 m, medtem ko končna karta predstavlja
povprečne razmere z ločljivostjo med 1 in 2 km. Na podlagi standarda EN 1991-1-3 so zaradi
primerljivosti med državami tudi za Slovenijo izdelali prostorsko porazdelitev snežne obtežbe v
odvisnosti od nadmorske višine. Slovenijo so razdelili v Alpsko in Mediteransko regijo. Na podlagi
avstrijskih empiričnih enačb za določitev največje snežne obtežbe za omenjeni regiji so Slovenijo dalje
razdelili na Alpske snežne cone (A1, A2, A3, A4) in Mediteransko cono (M1).
Primerjava karakterističnih obtežb snega na tleh
Naredili smo primerjavo karakteristične obtežbe snega na tleh med državami: Francija, Italija, Slovenija
in Avstrija, in sicer za različne cone v posamezni državi (sliki 17 in 18).
Sliki 17 in 18 prikazujeta karakteristične obtežbe snega na tleh za primerjane države, in sicer slika 17
prikazuje v conah z največjo snežno obtežbo, slika 18 pa za cone z drugo največjo karakteristično
obtežbo snega na tleh. Cone Slovenija A3 in A4 sta alpski coni. Avstrija Zone 4 in Avstrija Zone 3 sta
ravno tako alpski coni v Avstriji. Italija Zona I-A je alpska cona na severu Italije, Italija Zona II pa se
nahaja v osrednjem delu Italije. Francija 3 in Francija 4 sta alpski coni, in sicer Francija 3 pokriva JV
del Francije, Francija 4 pa del na jugu Francije ob morju.

16
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Slika 17: Karakteristične obtežbe snega na tleh za Francijo, Italijo, Slovenijo in Avstrijo v conah z največjo
karakteristično obtežbo snega na tleh [6, 4, 5, 11]
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Slika 18: Karakteristične obtežbe snega na tleh za Francijo, Italijo, Slovenijo in Avstrijo v conah z drugo
največjo karakteristično obtežbo snega na tleh [6, 4, 5, 11]

Kot je razvidno iz slik 17 in 18, je tudi v teh državah karakteristična obtežba snega na tleh odvisna od
cone v kateri se bo objekt nahajal ter od nadmorske višine. V vsaki državi so empirične enačbe za izračun
karakteristične obtežbe snega na tleh malo različne. Diagrami na zgornjih slikah prikazujejo
karakteristično obtežbo snega na tleh v odvisnosti od cone in nadmorske višine objekta za obravnavane
države. Slovenija ima primerljive karakteristične obtežbe snega na tleh z Italijo in Avstrijo ter dosti
večjo karakteristično obtežbo snega na tleh v primerjavi s Francijo oziroma natančneje ima Slovenija
primerljive karakteristične obtežbe snega na tleh z Avstrijo, malo večje v primerjavi z Italijo in dosti
večje karakteristične obtežbe snega na tleh v primerjavi s Francijo.
3.3.4

Obtežba snega na strehi

Karakteristična obtežba snega na strehi je zmnožek karakteristične obtežbe snega na tleh in ustreznih
koeficientov.
Pri projektiranju je potrebno upoštevati, da je na strehi mogočih več porazdelitev snega, pri čemer na
porazdelitev vplivajo lastnosti strehe ter drugi dejavniki, kot so:
• oblika strehe,
• toplotne lastnosti strehe,
• hrapavost površine strehe,
• količina toplote generirane pod streho,
• sosednje stavbe,
• teren v okolici stavbe,
• krajevne podnebne razmere, predvsem prevetrenost, temperaturne spremembe ter verjetnost
padavin (tako dežja kot tudi snega).
Z ozirom na nacionalni dodatek, so v Sloveniji normalne razmere glede obtežbe snega; izjemnih padavin
in izjemnega kopičenja snega ni za pričakovati.
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3.3.4.1

Porazdelitev snežne obtežbe

Upoštevati je potrebno dve osnovni porazdelitvi obtežbe snega:
• obtežba nenakopičenega snega na strehi ter
• obtežba nakopičenega snega na strehi.
Obtežbo snega na strehi se določi:
• za trajna/začasna projektna stanja
•
•

 =  ∙  ∙  ∙ 
za nezgodna projektna stanja, kjer je izjemni sneg upoštevan kot nezgodni vpliv
 =  ∙  ∙  ∙ 
za nezgodna projektna stanja, kjer je izjemno kopičenje snega nezgodni vpliv in kjer velja
dodatek B
 =  ∙ 

V Sloveniji se za obtežbo snega na strehi uporabljajo trajna/začasna projektna stanja.
…
 …
 …
 …
 …
 …

obtežba snega na strehi
oblikovni koeficient obtežbe snega
koeficient izpostavljenosti vetru (glede na okoliški teren v prihodnjem stanju)
toplotni koeficient (topljenje snega zaradi toplotnih izgub na strehi)
karakteristična obtežba snega na tleh
projektna vrednost izjemne obtežbe snega na tleh za določen kraj

Obtežba snega deluje navpično ter se jo nanaša na vodoravno projekcijo strešne površine.
Odstranjevanje ali kakršnokoli prerazporejanje snega na strehi mora biti predpisano v projektni nalogi
in navodilih za uporabo objekta v tehnični dokumentaciji.
Kjer po sneženju pride do dežja in s tem topljenja in zamrzovanja, se obtežba snega poveča predvsem
takrat kadar je preprečen odtok vode s strehe. ND za ta območja navaja 50-odstotno povečanje obtežbe
snega zaradi zastajanja vode.
Koeficient izpostavljenosti vetru 
Pri izbiri vrednosti koeficienta izpostavljenosti se upošteva prihodnje stanje okoli objekta. Za koeficient
izpostavljenosti  se vzame vrednost 1,0, če ni za različne vrste terena določeno drugače. V Sloveniji
se uporabljajo priporočene vrednosti, kot je navedeno v preglednici 5.
Preglednica 5: Priporočene vrednosti  za različne vrste terena

Teren
Izpostavljen vetru
Običajen
Zaščiten pred vetrom

Toplotni koeficient 


0,8
1,0
1,2

Pri strehah z veliko toplotno prevodnostjo (> 1 W/m K), kjer se sneg topi zaradi toplotnih izgub, se
toplotni koeficient  upošteva za zmanjšanje obtežbe snega; za vse druge primere velja  = 1,0.
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Faktorja  in  v normalnih oziroma povprečnih pogojih zavzemata vrednost 1,0, zato je v veliki meri
obtežba snega na strehi odvisna od oblikovnega koeficienta obtežbe snega  .
3.3.4.2

Oblikovni koeficienti streh - 

Oblikovni koeficient streh je odvisen od nagiba strehe  in njene oblike. Glede na obliko strehe so
oblikovni koeficienti streh različni za:
a) enokapnice,
b) dvokapnice,
c) cilindrične strehe,
d) večladijske strehe in
e) strehe, ki mejijo na višje objekte ali so blizu njih.
V nadaljevanju so podrobneje opisani oblikovni koeficienti za dvokapnice in strehe, ki mejijo na višje
objekte ali so blizu njih ter lokalni učinki za kopičenje snega ob ovirah, saj se pri obravnavani hali
srečamo s tovrstnimi primeri.
Preglednica 6: Oblikovna koeficienta obtežbe snega

Nagib strehe α
μ
μ

…
μ , μ …

0°    30°
0,8
0,8 + 0,8 ∙ /30

30° <  < 60°
0,8 ∙ 60  )/30
1,6

  60°
0,0
-

nagib strehe
oblikovni koeficient obtežbe snega

a) Oblikovni koeficient enokapnice
Oblikovni koeficient obtežbe snega μ za enokapnice je prikazan v preglednici 6 in na sliki 19; tovrsten
razpored obtežbe se uporablja za nenakopičen in nakopičen sneg pri enokapnicah.

Slika 19: Oblikovni koeficient obtežbe snega pri enokapnicah

Vrednosti v preglednici 6 veljajo, če lahko sneg zdrsne s strehe, v primeru, da so na strehi snegobrani
ali druge ovire ali da se nagib strehe zmanjša zaradi parapetov, oblikovni koeficient ne sme biti manjši
od 0,8.
b) Oblikovni koeficient pri dvokapnicah
Oblikovni koeficient streh pri dvokapnicah je odvisen od naklona strehe. Preglednica 6 prikazuje
oblikovne koeficiente obtežbe snega µ 1 glede na nagib strehe α. Vrednosti v preglednici 6 veljajo, če

18

Vresk, P. 2017. Projekt jeklene hale s podrobno analizo vpliva snežne obtežbe.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo, Gradbene konstrukcije.

lahko sneg zdrsne s strehe, v primeru, da so na strehi snegobrani ali druge ovire ali da se nagib strehe
zmanjša zaradi parapetov; oblikovni koeficient ne sme biti manjši od 0,8. Slika 20 prikazuje razpored
nenakopičene in nakopičene obtežbe snega pri dvokapnicah.

Slika 20: Oblikovni koeficienti obtežbe snega pri dvokapnicah

V našem primeru je dvokapnica na višjem delu hale; izračun oblikovnega koeficienta in snežne obtežbe
za halo je v nadaljevanju.
c) Oblikovni koeficienti za večladijske strehe
Oblikovni koeficienti za večladijske strehe so podani v preglednici 6. Razpored obtežbe nenakopičenega
in nakopičenega snega za večladijske strehe pa je prikazan na sliki 21.

Slika 21: Oblikovni koeficienti obtežbe snega za večladijske strehe

Pri strešinah z naklonom večjim od 60° je potrebno posebej določiti oblikovne koeficiente za večladijske
strehe.
d) Oblikovni koeficienti za cilindrične strehe
Oblikovni koeficient obtežbe snega za cilindrične strehe brez snegobranov je podan z izrazoma:
• za  > 60°: μ = 0
• za   60°: μ = 0,2 + 10 ∙ ℎ/,
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kjer se za μ izbere zgornja vrednost. Priporočena zgornja vrednost za μ je 2,0, ki se jo upošteva tudi
v Sloveniji. Razpored obtežbe nenakopičenega in nakopičenega snega na cilindrične strehe je prikazan
na spodnji sliki.

Slika 22: Oblikovni koeficienti obtežbe snega za cilindrične strehe

e) Oblikovni koeficient pri strehah, ki mejijo na višje objekte ali so blizu njih
Pri strehah, ki mejijo na višje objekte ali so blizu njih je potrebno upoštevati večjo obtežbo snega na
določeni dolžini; dolžina snežnega nanosa. To pomeni, da bi moral biti vsak nadstrešek, ki je postavljen
ob višjem objektu projektiran na tovrstno obtežbo. Obravnavana jeklena hala je zasnovana tako, da je
potrebno upoštevati večjo obtežbo snega na nižjem delu hale, in sicer ob dvignjenem delu hale in višjem
virtualnem objektu; izračuni so v nadaljevanju.

Slika 23: Oblikovni koeficient obtežbe snega za strehe, ki mejijo na višje objekte ali so blizu njih
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V primeru, če je  <  je oblikovni koeficient na koncu nižje strehe določen z interpolacijo med  in
 ter skokom na koncu nižje strehe kot je prikazano na sliki 24.

Slika 24: Oblikovni koeficient obtežbe snega za strehe, ki mejijo na višje objekte ali so blizu njih, če je  < 

Dolžino snežnega nanosa izračunamo:
 …
ℎ…

dolžina snežnega nanosa
višinska razlika streh

 = 2 ∙ ℎ

Nacionalni dodatek določa, da dolžina snežnega nanosa ne sme biti krajša od 5 m in ne daljša od 15 m.
V nacionalnem dodatku za Slovenijo veljajo priporočene vrednosti glede omejitev za dolžino snežnega
nanosa.
Dolžina snežnega nanosa je za vse države, ki smo primerjali enaka; vse države so privzele priporočene
vrednosti.
Oblikovne koeficiente za strehe, ki mejijo na višje objekte ali so blizu njih določimo na način:
 = 0,8 → predpostavljeno, da je nižja streha ravna,
 =  +  .

 …
 …

oblikovni koeficient obtežbe snega zaradi zdrsa snega z višje strehe
oblikovni koeficient obtežbe snega zaradi vetra
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Oblikovni koeficient obtežbe snega zaradi zdrsa snega z višje strehe  :
  15°
 > 15°

Preglednica 7: Oblikovni koeficient obtežbe snega zaradi zdrsa snega z višje strehe

 = 0
 se določi iz dodatne obtežbe v velikosti 50 % največje celotne obtežbe snega
na pripadajoči zgornji strehi

Oblikovni koeficient obtežbe snega zaradi vetra  :
 +   ∙ ℎ
 =
<
2∙ℎ


 = 2 kN/m
prostorninska teža snega
…
Omejitev oblikovnega koeficienta obtežbe snega zaradi vetra:
,     
V nacionalnem dodatku za Slovenijo veljajo priporočene vrednosti. Na sliki 25 so zbrani podatki iz
nacionalnih dodatkov za omejitev faktorja  za države, ki jih primerjamo.
Omejitev μw
6

4

5

4

4

μw

2,8
2

3

2

1

0,8

0,8

0,8

Italija

Slovenija

Avstrija

0,5
0

Francija

Slika 25: Omejitev faktorja  [6, 4, 5, 11]

Obtežbo snega za strehe, ki mejijo na višje objekte ali so blizu njih opisujta faktorja  in  . Faktor
 je oblikovni koeficient obtežbe snega zaradi vetra. V Sloveniji smo privzeli priporočene vrednosti
glede omejitev faktorja  . Kopičenje snega pri strehah, katere mejijo na višje objekte ali so blizu njih
opisano s faktorjem  je posledica snežnih zametov. Snežni zameti so odvisni predvsem od hitrosti
vetra, gostote snega in reliefa. V Sloveniji so zameti značilni za obalno kraško regijo in visokogorsko
regijo, torej ne za celotno državo. V obalno kraški regiji je absolutna obtežba snega nizka, pojavi snežnih
zametov in s tem kopičenje snega pa zelo verjetno in je tako omejitev faktorja  do 4 tudi smiselna.
Drugje po Sloveniji je karakteristična obtežba snega na tleh absolutno precej večja, kot na obalno kraški
regiji. Beleženja zametov na teh predelih pa ni. Pojav kopičenja ne nastane istočasno s karakteristično
obtežbo, saj sneg iz nekaterih delov odpihne in se nakopiči drugje. Tako je verjetnost pojava
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karakteristične obtežbe in sočasnega pojava zametov majhna. V ne obalno kraških regijah imamo že
veliko karakteristično obtežbo snega na tleh s privzetim faktorjem  do vrednosti 4, posledično
kopičenje snega pomeni res ogromne obtežbe, kar pa v velikih primerih ni verjetna obtežba.
Predvidevamo, da obtežba snega pri strehah, ki mejijo na višje objekte ali so blizu njih verjetno izvira
iz pokrajin z majhno karakteristično obtežbo snega na tleh (Francija), kjer je smiselno karakteristično
obtežbo snega na tleh množiti s faktorjem tudi do 4. Vendar imajo v državah z manjšo karakteristično
obtežbo snega na tleh, tudi faktor s katerim množijo manjši (slika 25), kot smo ga privzeli v Sloveniji
(slika 25). Če primerjamo oblikovni koeficient obtežbe snega zaradi vetra za Slovenijo, Italijo in
Avstrijo, ki imajo primerljive karakteristične obtežbe snega na tleh, lahko ugotovimo, da so v Sloveniji
in Italiji privzeli kar priporočene vrednosti, Avstrija pa je najverjetneje zaradi večje karakteristične
obtežbe snega na tleh zmanjšala faktor  , kar je smiselno saj zato ne dobijo tako velikih snežnih
obremenitev na strehi, ki meji na višji objekt ali je blizu njih.
3.3.5

Lokalni učinki

Upoštevajo se trajna/začasna projektna stanja.
Kopičenje snega ob ovirah
Ob vetru se na vsaki strehi, kjer stojijo ovire, sneg kopiči.

Slika 26: Oblikovni koeficient obtežbe snega ob ovirah

Omejitev koeficienta  :

Omejitev dolžine snežnega nanosa:
ℎ…

višina ovire

μ = 0,8
∙ℎ
 =

 = 2 kN/m
0,8    2,0
 = 2 ∙ ℎ
5 m    15 m
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Previs snega na kapu
Na kapu se upošteva snežni previs. ND za Slovenijo določa, da se snežni previs upošteva pri objektih v
osojnih legah v krajih, ki so višje od 400 m nad morjem. Poleg snega na previsnem delu strehe se
upošteva še sneg, ki sega preko roba strehe. Obtežba previsnega snega deluje na kapu; slika 27.

Slika 27: Snežni previs na kapu

…
 …
…
…
…

 =  ∙   /
 = 3/ , toda  <  ∙ ,  = /3 kN/m 
najneugodnejša obtežba nenakopičenega snega na obravnavanem delu strehe
obtežba snega na dolžinski meter zaradi snežnega previsa
prostorninska teža snega, ki se za ta račun vzame 3 kN/m
koeficient oblike snežnega previsa
debelina snega na strehi [m]

Obtežba snega na snegobrane in druge ovire
Standard obsega tudi izračun obtežbe snega na snegobrane in druge ovire.
3.3.6

Dodatek B

Podaja oblikovne koeficiente obtežbe snega za določitev razporeda obtežbe pri izjemnem kopičenju
snega na naslednjih vrstah streh:
• večladijske strehe,
• strehe, ki mejijo na bližnje objekte ali so blizu njih,
• strehe, na katerih se sneg kopiči ob štrlinah, ovirah in parapetih.

ND za Slovenijo predpisuje upoštevanje Dodatka B za kraje z nadmorsko višino nad 1500 m.
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Izračun obtežbe snega za obravnavano jekleno halo

Karakteristična obtežba snega na tleh za obravnavano jekleno halo
Jeklena hala se nahaja v okolici Radovljice na nadmorski višini  = 500 m in po karti v ND spada v
snežno cono A3; prikazano na sliki 28.

Slika 28: Karta obtežbe snega na tleh v Sloveniji z lokacijo obravnavane hale

Karakteristična obtežba snega na tleh za obravnavano jekleno halo v snežni coni A3 z nadmorsko višino
500 m znaša:
 m 
500 
  = 1,935 ∙ 1 + 
  = 2,85 kN/m
 = 1,935 ∙ 1 + 
728
728
3.3.7.1

Izračun obtežbe snega za višji del hale

Na višjem delu hale je streha dvokapnica z enakim naklonom strehe na obeh straneh, in sicer 3˚.
Obtežba snega na strehi
 = 3°
Na strehi so parapeti, posledično oblikovni koeficient ne sme biti manjši od 0,8:
 = 0,8.
Pri izbiri vrednosti Ce upoštevamo prihodnje stanje okoli objekta, in sicer se objekt nahaja na običajnem
terenu ter je zaščiten z okolico drugih objektov in dreves:
 = 1.
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S toplotnim koeficientom upoštevamo zmanjšanje obtežbe snega pri strehah z veliko toplotno
prevodnostjo (> 1 W/m K). V obravnavani hali ni toplotnih izgub saj ima streha funkcijo toplotne
izolacije zato upoštevamo:
 = 1.
Obtežba snega na višjem delu strehe torej znaša:
 =  ∙  ∙  ∙  = 0,8 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 2,85 kN/m = 2,28 kN/m
obtežba snega na strehi
…
Kopičenje snega ob ovirah (parapetih)
μ = 0,8
ℎ =1m
 = 2 ∙ ℎ = 2 ∙ 1 m = 2 m
5 m    15 m
 = 5 m
 = 2 kN/m
 ∙ ℎ 2 kN/m ∙ 1 m
 =
=
= 0,71

2,85 kN/m
0,8    2,0
 = 0,8
 =  ∙  ∙  ∙  = 0,8 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 2,85 kN/m = 2,28 kN/m

Na višjem delu hale zaradi lokalnega učinka ni večje obtežbe snega ( = ). Višji del strehe je po
celotnem tlorisu obremenjen z enakomerno snežno obtežbo 2,28 kN/m2. Obtežbo snega na višji del hale
smo nanesli linijsko na kontinuirane strešne lege (Priloga A).
3.3.7.2

Izračun obtežbe snega za nižji del hale

Na nižjem delu hale je streha dvokapnica z enakim naklonom strehe na obeh straneh, in sicer 3˚.
Potrebno je poudariti, da je nižji del strehe izpostavljen snežni obtežbi strehe, ki mejijo na višje objekte
ali so blizu njih, zato smo na dolžini snežnega nanosa upoštevali večjo obtežbo.
Obtežba snega na strehi
 = 3°
 = 0,8
Za običajen teren:

 = 1

Streha ima funkcijo toplotne izolacije:

 = 1

Obtežba snega na nižjem delu strehe torej znaša:
 =  ∙  ∙  ∙  = 0,8 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 2,85 kN/m = 2,28 kN/m
Obtežba snega na strehe, ki mejijo na višje objekte ali so blizu njih
Nižji del obravnavane jeklene hale ima ob krajšem robu strehe višji del hale in je tako potrebno
upoštevati večjo snežno obtežbo (v smeri daljše osi zgradbe). Na drugi strani pa jeklena hala meji na
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virtualno zgradbo, ki je tudi višja od nižjega dela hale in je tako tudi tukaj potrebno upoštevati večjo
snežno obtežbo (v smeri krajše osi zgradbe).
•

V smeri daljše osi hale

Omejitev:

ℎ = 5,1 m
 = 2 ∙ ℎ = 2 ∙ 5,1 m = 10,2 m
5 m    15 m
 = 10,2 m
 = 30 m
 = 45 m
 = 2 kN/m
 +  30 m + 45 m
 ∙ ℎ 2 kN/m ∙ 5,1 m
=
= 7,35 
=
= 3,58
 =
2∙ℎ
2 ∙ 5,1 m

2,85 kN/m
0,8    4
 = 3,58
 = 0 , ker    15˚ (preglednica 4)
 =  +  = 0 + 3,58 = 3,58
 =  ∙  ∙  ∙  = 2,85 kN/m ∙ 1 ∙ 1 ∙ 3,58 = 10,2 kN/m

Že osnovna obtežba snega tako na tleh kot tudi na strehi je velika, kopičenje pa z omejitvijo
0,8    4 pomeni ogromne obtežbe, kar pa praktično morda ni verjetno na tem območju.
Preglednica 8: Prostorninska teža snega

Vrsta snega
Nov sneg
Uležan sneg (več ur ali dni po sneženju)
Star sneg (več tednov ali mesecev po sneženju)
Moker sneg

Prostorninska teža snega kN/m 
1,0
2,0
2,5 – 3,5
4,0

Ob predpostavki, da je specifična teža uležanega snega 2,0 kN/m (preglednica 8), pomeni da obtežba
snega 10,2 kN/m, predstavlja kar 5,1 m višine snežne odeje kar pa morda res ni verjetno.
V analizi upoštevamo obtežbo kot je prikazana na sliki 29, čeprav je to morda anomalija v standardu in
to za te kraje ni primerno.

Slika 29: Obtežba snega na nižjem delu strehe v smeri stavbe
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V smeri krajše osi hale

Omejitev:

ℎ = 5,1 m
 = 2 ∙ ℎ = 2 ∙ 5,1 m = 10,2 m
5 m    15 m
 = 10,2 m
 = 36 m
 = 36 m
 = 2 kN/m
 +  36 m + 36 m
 ∙ ℎ 2 kN/m ∙ 5,1 m
 =
=
= 7,06 
=
= 3,58
2∙ℎ
2 ∙ 5,1 m

2,85 kN/m
0,8    4
 = 3,58
 = 0 , ker    15˚
 =  +  = 0 + 3,58 = 3,58
 =  ∙  ∙  ∙  = 2,85 kN/m ∙ 1 ∙ 1 ∙ 3,58 = 10,2 kN/m

Tudi v tej smeri za snežno obtežbo na strehi, ki meji na višje objekte ali je blizu njih velja enaka
ugotovitev kot v prejšnji točki.

Slika 30: Obtežba snega na nižjem delu strehe prečno na stavbo

Kopičenje snega ob ovirah (parapetih)
Na nižjem delu hale je nesimetrična dvokapnica zato imamo različni višini parapetov na eni in drugi
strani. V analizi smo upoštevali najbolj kritičen primer, in sicer smo vzeli parapet z najvišjo višino.
ℎ = 1,2 m
μ = 0,8
 = 2 ∙ ℎ = 2 ∙ 1,2 m = 2,4 m
5 m    15 m
 = 5 m
 = 2 kN/m
 ∙ ℎ 2 kN/m ∙ 1,2 m
=
= 0,84
 =

2,85 kN/m
0,8    2,0
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 = 0,84
 =  ∙  ∙  ∙  = 0,84 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 2,85 kN/m = 2,4 kN/m

Za čelnim parapetom se obtežba  proti slemenu linearno zmanjšuje do 0. Lokalni učinki oziroma
kopičenje snega zaradi parapetov se upošteva tam kjer ni večje obtežbe snega zaradi višinskih razlik
streh.
3.3.7.3

Tloris obtežbe snega na strehi obravnavane jeklene hale

Slika 31 tlorisno prikazuje obtežbo snega na obravnavani jekleni hali.

Slika 31: Tloris obtežbe snega na strehi obravnavane jeklene hale

Na višjem delu hale je obtežba snega 2,28 kN/m2 in na tem delu hale ni lokalnega učinka zaradi
parapetov, ker je že osnovna obtežba snega na strehi tako velika.
Nižji del hale ima osnovno obtežbo snega ravno tako 2,28 kN/m2, vendar je ta del strehe izpostavljen še
večji snežni obremenitvi, saj streha meji na višji objekt. Tako smo na dveh robovih nižje hale upoštevali
snežno obtežbo 10,2 kN/m2, kjer na dolžini snežnega nanosa 10,2 m linearno pade na osnovno obtežbo
2,28 kN/m2, kot prikazuje zgornja slika.
Kot je že navedeno, ob predpostavki, da je specifična teža uležanega snega 2,0 kN/m , pomeni da
obtežba snega 10,2 kN/m predstavlja kar 5,1 m višine snežne odeje.
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29

Vplivi vetra

Vpliv vetra pri projektiranju stavb in gradbenih inženirskih objektov določimo po standardu
SIST EN 1991-1-4 [16]. Pri izračunu obtežbe z vetrom smo upoštevali varno predpostavko, kot da je
celotna hala visoka 15,8 m. Točnejši račun je pokazal, da razlika v obtežbi ni bistvena.

Slika 32: Temeljna vrednost osnovne hitrosti vetra (Cone vetra) [17]

Temeljno vrednost osnovne hitrosti vetra smo odčitali iz karte v nacionalnem dodatku. Jekleno halo
smo uvrstili v CONO 2 (slika 32).
, = 25 m/s
 = 1,25 kg/m
 = 1
 = 1
 = 1
 = 1
  = 1
Kategorija terena II (nizko rastlinje in posamezne ovire v oddaljenosti najmanj 20 višin ovir)
, = 0,05 m
 = 0,05 m
 = 2 m
 = 200 m
 = 15 m
 =  ∙  ∙ , = 1 ∙ 1 ∙ 25 m/s = 25 m/s
1
1
m 
 = ∙  ∙  = ∙ 1,25 kg/m ∙ 25  = 0,39 kN/m
2
2
s

15,8 m
 =  ∙    = 0,19 ∙ ln 
 = 1,09

0,05 m
 =  ∙  ∙  = 1,09 ∙ 1 ∙ 25 m/s = 27,34 m/s
 ∙  ∙  0,19 ∙ 25 m/s ∙ 1
 =
=
= 0,17

27,34 m/s
1
1

= 1 + 7 ∙   ∙ ∙ 1,25 kg/m ∙ 27,34 m/s = 1,04 kN/m
 = 1 + 7 ∙   ∙ ∙  ∙ 
2
2
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, …
…
 …
 …
 …
 …
  …
, …
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …

temeljna vrednost osnovne hitrosti vetra
gostota zraka
smerni faktor
faktor letnega časa
faktor ortografije
faktor turbolence
faktor konstrukcije (velikostni in dinamični faktor)
hrapavostna dolžina
referenčna vrednost za kategorijo terena II
najmanjša višina
največja višina
višina na kateri računamo obtežbo
osnovna hitrost vetra
osnovna obtežba vetra
faktor terena
faktor hrapavosti
srednja hitrost vetra
intenziteta turbolence
največja obremenitev z vetrom

Vpliv vetra lahko deluje kot tlak ali kot srk. Zaradi prepustnosti zgradbe vpliv vetra deluje posredno tudi
na notranje površine (slika 33).

a)

Notranji tlaki

b)

Notranji srki

Slika 33: Tlaki na ploskve (zunanji in notranji)

Tlak usmerjen proti ploskvi je pozitiven, srk, usmerjen od ploskve, je negativen.
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3.4.1

31

Obtežba vetra na streho

Kot ravne strehe se upoštevajo strehe z nagibom od -5˚ do 5˚; jeklena hala ima ravno streho.

Slika 34: Parapeti in razmerje ℎ /ℎ

Vpliv vetra na streho v smeri X in Y smo računali kar skupaj, saj se razmerje ℎ /ℎ ne razlikujejo za
smer X in Y.
ℎ = 1,2 m
ℎ = 14,6 m
ℎ
1,2 m
=
= 0,08
ℎ
14, 6 m

Slika 35: Vetrovne cone na strehi

Koeficient zunanjega tlaka na ravne strehe s parapeti:

,
ℎ /ℎ = 0,025
ℎ /ℎ = 0,05
ℎ /ℎ = 0,10

Preglednica 9: Koeficient zunanjega tlaka na ravne streh s parapeti

F
-1,6
-1,4
-1,2

G
-1,1
-0,9
-0,8

H
-0,7
-0,7
-0,7

I
0,2 ali -0,2
0,2 ali -0,2
0,2 ali -0,2

Koeficienti notranjega pritiska:
, se odčita za projektiranje celotne konstrukcije, ker je površina na katero deluje veter večja kot
10 m2. Ker ni mogoče določiti odprtin na hali, se lahko vzamejo sledeče vrednosti za notranje pritiske:
 = 0,2
 =  0,3
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Preglednica 10: Samo zunanji tlak, srk na streho

Področje
F
G
H
I
I

,
-1,3
-0,85
-0,7
-0,2
0,2

 kN/m 

 kN/m 
-1,35
-0,88
-0,72
-0,21
0,21

1,04

V preglednici 11 in 12 se končni predznaki za , + , in  +  nanašajo na zunanjo vrednost
tlakov oziroma srkov.
Preglednica 11: Zunanji tlak, srk + notranji tlak na streho

Področje
F
G
H
I
I

, + ,
-1,5
-1,05
-0,9
-0,4
0

 kN/m 

1,04

 +  kN/m 
-1,55
-1,09
-0,93
-0,41
0,00

Preglednica 12: Zunanji tlak, srk + notranji srk na streho

Področje
F
G
H
I
I

, + ,
-1
-0,55
-0,4
0,1
0,5

 kN/m 

1,04

 +  / 
-1,04
-0,57
-0,41
0,10
0,52

Pri določitvi velikosti področji na strehi pa smo naredili različno za smer X in Y, saj sta različne
vrednosti  ter posledično različno velike cone F, G, H in I.
Smer X:

 = 15,8 m
 = 36 m
 = min; 2 ∙ ) = min36 m; 2 ∙ 15,8 m) = 31,6 m
Tudi če bi vzeli za  = 72 m in s tem upoštevali še virtualno zgradbo, bi  prišel enak kot v zgornjem
primeru.
Smer Y:

 = 15,8 m
 = 75 m
 = min; 2 ∙ ) = min75 m; 2 ∙ 15,8 m) = 31,6 m
Razlika je v tem, da smo pri vetru v smeri -Y na strehi upoštevali samo področje I, saj smo upoštevali,
da je zraven tudi virtualna zgradba in smo s tem zajeli najbolj kritičen primer.
Obtežbo vetra na streho smo v modelu za globalno analizo nanašali linijsko na kontinuirane strešne lege
(Priloga A).
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Obtežba vetra na stene

Obtežba vetra na stene je lahko konstantna ali pa se z višino veča; odvisno od vrednosti ℎ in . Pri
obravnavani jekleni hali je v vseh primerih ℎ  , zato je  konstanten po višini (slika 36).

Slika 36: Razpored tlakov po višini stavbe

Tudi pri obtežbi vetra na stene smo izračunali za smer X in Y kar skupaj. Slika 37 prikazuje področja
sten pri globalni analizi (D, E).

Slika 37: Vetrovne cone sten za globalno analizo

Smer X:

 = 15,8 m
 = 75 m
 15,8 m
=
= 0,2

75 m

Smer Y:
Pri izračunu razmerja / v smeri Y smo obravnavali dva primera, in sicer brez virtualne zgradbe in z
virtualno zgradbo ter nato upoštevali najbolj kritičnega.
Brez virtualne zgradbe:

Z virtualno zgradbo:

 = 15,8 m
 = 36 m
 15,8 m
=
= 0,4

36 m
 = 15,8 m
 = 72 m
 15,8 m
=
= 0,2
72 m


Vzeli smo najbolj kritično razmerje (obe smeri enako):

= 0,4
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Preglednica 13: Vrednosti koeficientov zunanjega tlaka za navpične stene stavb s pravokotnim tlorisom

,
/ = 5
/ = 1
/  0,25

A
-1,2
-1,2
-1,2

B
-0,8
-0,8
-0,8

C
-0,5
-0,5
-0,5

D
0,8
0,8
0,7

E
-0,7
-0,5
-0,3

Ker ni mogoče določiti odprtin na hali, se lahko vzamejo vrednosti za notranje pritiske sledeče:
 = 0,2
 =  0,3
Pri globalni analizi smo upoštevali področji D in E, saj se območja A, B in C globalno odštejejo.
Preglednica 14: Samo zunanji tlak, srk na stene

Področje
D
E

,
0,7
-0,3

 kN/m 

 kN/m 
0,72
-0,31

1,04

V preglednici 15 in 16 se končni predznaki za , + , in  +  nanašajo na zunanjo vrednost
tlakov oziroma srkov.
Preglednica 15: Zunanji tlak, srk + notranji tlak na stene

Področje
D
E

, + ,
0,5
-0,5

 kN/m 

1,04

 +  kN/m 
0,52
-0,52

Preglednica 16: Zunanji tlak, srk + notranji srk na stene

Področje
D
E

, + ,
1
0

 kN/m 

1,04

 +  kN/m 
1,04
0,00

Obtežbo vetra na stene smo v modelu za globalno analizo nanesli linijsko na stebre (Priloga A).
3.4.3

Učinek trenja vetra na ploskev

Učinek trenja vetra na ploskev lahko zanemarimo, če je celotna površina ploskev, ki so vzporedne z
vetrom, enaka ali manjša od štirikratne površine ploskev, ki so pravokotne na smer vetra (privetrnih in
zavetrnih).
Smer X:

Smer Y:

∥ = 2 ∙ 30  ∙ 15,8  + 45  ∙ 12,2 m) + 36  ∙ 75  = 4746   4 ∙  =
= 4 ∙ 2 ∙ 36  ∙ 15,8 ) = 4839 m
∥ = 2 ∙ 36 m ∙ 15,8 m) + 36 m ∙ 75 m = 3838 m  4 ∙  =
= 4 ∙ 2 ∙ 30 m ∙ 15,8 m + 45 m ∙ 12,2 m) = 8184 m

Učinek trenja vetra na ploskev smo lahko zanemarili v obeh smereh.
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Potresni vpliv

V skladu s standardom SIST EN 1998-1 [18] potresni vpliv določimo na osnovi projektnega spektra
pospeškov. Projektni spekter pospeškov je elastični spekter pospeškov zmanjšan za faktor obnašanja .
Elastični spekter pospeškov je odvisen od projektnega pospeška tal, lastnosti tal in od nihajnih časov
spektra.

Slika 38: Karta projektnega pospeška tal za Slovenijo [19]

Projektni pospešek tal za Radovljico s povratno dobo 475 let znaša (slika 38):
 = 0,2 ∙ 
Standard razvršča temeljna tla po kvaliteti v pet kategorij, in sicer v kategorijo A, B, C, D ter E. Tla tipa
A so najboljše kvalitete (skala), medtem ko so tipa E najslabše kvalitete. V našem primeru smo
predvideli tla kategorije C.
Preglednica 17: Karakteristične vrednosti za tla kategorije C

Tip tal C
1,15

0,20
 
0,60
 
2,00
 
3.5.1

Načini projektiranja jeklenih konstrukcij

Glede na način projektiranja konstrukcije določimo faktor obnašanja . Poznamo dva načina
projektiranja jeklenih konstrukcij:
• konstrukcije z majhnim sipanjem energije in
• konstrukcije s sposobnostjo sipanja energije.
Jekleno halo smo projektirali tako, da je hala sposobna malega sipanja energije. Tak način projektiranja
konstrukcije z majhnim sipanjem energije se lahko uporabi za enoetažne stavbe in za geometrijsko
pravilne večeetažne stavbe [12].
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Faktor obnašanja

Za obravnavano jekleno halo smo upoštevali nizko sipanje energije. Upoštevali smo:
 = 1,5.
Pri tovrstnem projektiranju so prečni prerezi lahko vseh razredov kompaktnosti.
3.5.3

Projektni spekter odziva

Projektni spekter odziva je določen z izrazi prikazanimi v preglednici 18, in sicer v odvisnosti od
nihajnega časa ter tipa tal.
Preglednica 18: Projektni spekter odziva
0    

    

    
  

 …
…
 ,  …

 )
2  2,5 2
 ∙  ∙  + ∙ 
 
3 

3
2,5
 ∙  ∙

2,5 
 ∙  ∙
∙     ∙ 


2,5  ∙ 
 ∙  ∙
∙      ∙ 



projektni pospešek tal

faktor tal
spodnja in zgornja meja nihajnega časa na območju spektra, kjer ima spektralni pospešek
konstantno vrednost
vrednost nihajnega časa, pri katerem se začne območje konstantne vrednosti spektralnega
 …
pomika
 )… projektni spekter
faktor obnašanja
…
faktor, ki določa spodnjo mejo pri projektnem spektru
…
Projektni spekter pospeškov dobimo z zmanjšanjem elastičnega spektra pospeškov (slika 39), in sicer s
faktorjem obnašanja . Vrednost spektralnega pospeška v projektnem spektru je navzdol omejena s
faktorjem  ∙  (priporočena vrednost  = 0,2).
6

Projektni spekter
Elastični spekter

4
3
2
1
0

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9

Se , Sd [m/s2]

5

T [s]
Slika 39: Elastični in projektni spekter za vodoravni komponenti potresnega vpliva
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NUMERIČNI MODELI KONSTRUKCIJE

Magistrska naloga obsega več numeričnih modelov konstrukcije, in sicer so vsi modeli narejeni v
programu Scia Engineer, ki je program za računanje in dimenzioniranje konstrukcij vse od enostavnih
nosilcev pa vse do tridimenzionalnih konstrukcij iz različnih materialov.
V prvem koraku izdelave numeričnih modelov smo naredili model kontinuiranih strešnih leg, kateremu
je nato sledila izdelava 3D modela glavne nosilne jeklene konstrukcije za statično analizo, ki vključuje
tudi strešne lege z namenom realnejšega raznosa vertikalne obtežbe.
Zaradi velike lastne teže glavne nosilne konstrukcije ter teže sončne elektrarne so se večale tudi
seizmične sile, kar nas je nato posledično vodilo do izdelave 3D modela za analizo seizmičnega vpliva;
dejansko smo dodelali 3D model glavne nosilne jeklene konstrukcije za statično analizo, kar je
podrobneje opisano v poglavju 7.
4.1

Numerični model kontinuiranih strešnih leg

Kontinuirane strešne lege smo modelirali v ločenem računskem modelu. Naredili smo računski model
za lege, za bočne podpore leg ter za roke s katerimi bočno podpiramo spodnje pasove paličnih prečk.
Podrobneje so modeli strešnih leg razvidni v poglavju 5.
4.2

Numerični model glavne nosilne konstrukcije za statično analizo

Naredili smo 3D model glavne nosilne jeklene konstrukcije kjer smo modelirali osnovno nosilno jekleno
konstrukcijo, pri čemer so modelirane tudi kontinuirane strešne lege, saj smo s pomočjo le-teh dosegli
bolj realen raznos vertikalne obtežbe. Ker kontinuirane strešne lege ne sodelujejo prenosu horizontalne
obtežbe, smo v 3D modelu dali pod lege kratke stebričke na katere smo členkasto pripeli lege
(slika 40 a). Na koncu so lege v lokalni osi x sproščene z namenom, da ne prevzemajo osnih
obremenitev (slika 40 b).

a)

Stebrički pod legami

b)

Sproščen pomik na koncu leg

Slika 40: Modeliranje kontinuiranih strešnih leg

Posebnost pri tem modelu je še ta, da so horizontalna povezja natezna povezja, kar pomeni, da smo v
modelu morali definirati nepopolnosti konstrukcije. Uporabili smo elemente, ki nosijo samo v nategu,
kar je posledično pomenilo izvršitev nelinearne analize konstrukcije, saj nelinearna analiza povrne samo
natege v natezno definiranih elementih.
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Numerični model glavne nosilne konstrukcije za analizo seizmičnega vpliva

Pri modalni analizi je model ostal praktično enak kot pri statični analizi, pri čemer smo vsem elementom
predpisali lastno težo 0 ter s tem dobili ustrezne globalne nihajne oblike, ki niso vsebovale nihanja
posameznih elementov. Ker smo nastavili lastno težo na 0, smo nato točkovno nanesli mase po strehi za
izračun lastnih nihajnih oblik. V nadaljevanju smo na vse elemente nanesli linijsko lastno težo
modelirane nosilne konstrukcije, ker smo prej nastavili, da je masa le-teh 0. Ker je modalna analiza po
definiciji linearna, nadaljnji račun vodi v natege in tlake v natezno definiranih povezjih. Zato smo morali
horizontalna natezna povezja dimenzionirati brez uporabe programskih orodij.
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STREŠNA KONSTRUKCIJA

Strešna konstrukcija se sestoji iz kontinuiranih strešnih leg ter trapezne pločevine.
5.1

Trapezna pločevina

Pri izbiri strešne kritine smo naleteli na težavo zaradi ogromne snežne obremenitve, saj pri tako veliki
obremenitvi ni bilo mogoče izbrati strešnih sendvič panelov, ker bi prišlo v tem primeru do prevelikih
deformacij; izolacija se bi strižno deformirala. Tako smo namesto sendvič panelov izbrali trapezno
pločevino ter izolacijo.
Pri tovrstni trapezni pločevini (slika 41) je pomembno, da lega na katero je položena pločevina ni
preozka, pri čemer mora širina lege pri trapezni pločevini 39/183 znašati minimalno 40 mm na krajnih
poljih in 60 mm na vmesnih poljih. Kontinuirane strešne lege so IPE240, katerih širina znaša 120 mm;
s tem zadoščamo pogoju minimalne širine naleganja.
Spodaj je prikazana preglednica za izbrano trapezno pločevino 39/183 debeline 1,25 mm. Preglednica
prikazuje dovoljene razmake med legami pri obremenitvi za mejno stanje nosilnosti (1; rdeče) ter za
mejno stanje uporabnosti (4; zeleno za omejitev pomikov /300).

Slika 41: Trapezna pločevina 39/183 [7]

Preverili smo trapezno pločevino ter s tem določili razdaljo med legami glede na MSN in MSU. Pri
izračunu trapezne pločevine smo upoštevali za stalno obtežbo lastno težo trapezne pločevine, izolacije,
folije ter fotovoltaike. Stalna teža teh slojev znaša  = 0,48 kN/m. Streho smo razdelili na več
območij zaradi različne obtežbe na strehi ter posledično različnih medsebojnih razdalji leg; posamezna
območja (A, B, C, D in E) na strehi so razvidna iz slike 42.

40

Vresk, P. 2017. Projekt jeklene hale s podrobno analizo vpliva snežne obtežbe.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo, Gradbene konstrukcije.

Slika 42: Območja na strehi

5.1.1

Krajši del hale

Krajši del hale predstavlja območje A (slika 42). Po celotnem delu krajše hale je enakomerna obtežba
in tudi lege so na enaki medsebojni razdalji zato smo preverili celotno območje hkrati.
 = 1,35 ∙  + 1,5 ∙  = 1,35 ∙ 0,48 kN/m + 1,5 ∙ 2,28 kN/m = 4,1 kN/m
 = 1,0 ∙  + 1,0 ∙  = 1,35 ∙ 0,48 kN/m + 1,0 ∙ 2,28 kN/m = 2,76 kN/m
Na krajšem delu hale so lege postavljene na medsebojni razdalji 2,5 m (priloga C) s čimer zagotovimo
pogoju trapezne pločevine v MSN in MSU.
5.1.2

Daljši del hale

Pri daljšem delu hale smo za določitev trapezne pločevine streho razdelili na območja B, C, D in E
(slika 42), in sicer glede na velikost snežne obtežbe ter glede na razmak med legami. Določili smo
trapezno pločevino ter razmak med legami glede na najbolj neugodno situacijo v območju, ki so na
sliki 42 označena z modro barvo.
Obtežbe na območjih smo določili na enak način kot na krajšem delu hale. Spodaj so v preglednici 19
predstavljeni rezultati za celotni daljši del hale.
Preglednica 19: Trapezna pločevina in razmak med legami na daljšem delu hale

 kN/m 

 kN/m 

Razmak med legami [m]

10,7

1,25

C

10,1

6,8

1,25

D

4,3

2,9

2,5

E

4,5

3,0

2,5

Območje
B

15,9

Kontrola

Glede na obremenitve in razmak med strešnimi legami zadoščamo pogojem za trapezno pločevino
39/183 debeline 1,25 mm v MSN in MSU na daljšem delu hale.
Na krajšem in daljšem delu hale je položena trapezna pločevina 39/183 debeline 1,25 mm, z razmakom
med legami 2,5 m in 1,25 m. Kratek razpon pločevine je posledica predvsem snežne obremenitve, kar
je razvidno iz priloge C.
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Kontinuirane strešne lege

Kontinuirane strešne lege smo dimenzionirali ločeno po območjih, saj so lege na različnih medsebojnih
razdaljah (drugačna vplivna širina in s tem različno velika obremenitev), z ali brez bočnih podpor ter z
različno snežno obtežbo. Na sliki 42 so z modro barvo označene pozicije najbolj kritičnih leg v
definiranih območjih. V magistrskem delu je podrobno predstavljen le izračun leg na enem območju, in
sicer na območju C po standardu SIST EN 1993-1-1 [20].
5.2.1

Kontinuirane strešne lege na območju C

Vse kontinuirane strešne lege so iz profilov IPE240 materiala S355. Strešne lege je bilo potrebno na
nekaterih območjih bočno podpreti; priloga C.

Slika 43: Model kontinuiranih strešnih leg na območju C

Obtežbe:
Lastna teža ( ): Scia Engineer upošteva samodejno.
Stalna obtežba ( ): ker so strešne lege pritrjene na zgornje pasove paličnih prečk, ki so pod
naklonom 3˚, je pomembno, da se obtežba na lege razdeli na vertikalno in horizontalno obtežbo.

a)

Vertikalna

b)

Slika 44: Stalna obtežba na kontinuirane strešne lege

Horizontalna
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Snežna obtežba ():

a)

Vertikalna

b)

Horizontalna

Slika 45: Obtežba snega na kontinuirane strešne lege

Veter v področju I glede na vetrovne cone na strehi ():

Slika 46: Obtežba vetra na kontinuirane strešne lege

Kombinacije obtežb:

MSN: 1,35 ∙  + 1,35 ∙  + 1,5 ∙  + 0,9 ∙ 
MSU: 1,0 ∙  + 1,0 ∙  + 1,0 ∙  + 0,6 ∙ 

Notranje statične količine pri kombinaciji za MSN:

a)



b)

Slika 47: Moment  in prečna sila 
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a)



b)

Slika 48: Moment  in prečna sila 
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Pomiki pri kombinaciji za MSU ( ):

Slika 49: Pomiki leg pri kombinaciji za MSU

Kontrola pomikov:

/300 = 600 cm/300 = 2 cm  1,4 cm

Izkoriščenost pri kombinaciji za MSN:

Slika 50: Izkoriščenost leg pri kombinaciji za MSN

V zadnjem polju je bilo potrebno kontinuirane strešne lege bočno podpreti; v numeričnem modelu je
dodana vmesna podpora. Izračun bočnih podpor je predstavljen v nadaljevanju, pozicija bočnih podpor
strešnih leg pa je razvidna iz priloge C.
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Kontinuirane strešne lege v ostalih območjih

V preglednici 20 so razvidni samo rezultati z izkoriščenostmi pri kombinaciji za MSN in pomiki pri
kombinaciji za MSU na preostalih območjih.
Preglednica 20: Izkoriščenost in pomiki leg za vsa območja na strehi

Območje

A

B

D

E

Izkoriščenost

Pomiki
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Kontrola pomikov:
Vsi pomiki pri kombinaciji za MSU so manjši kot /300 = 600 cm/300 = 2 cm

45

.

Tudi v ostalih območjih se je pojavila težava s stabilnostjo strešnih leg, pri čemer ni bil kritičen prerez,
kar je vodilo do potrebe po bočnem podpiranju strešnih leg (območje B, D, E). Bočne podpore strešnih
leg so razvidne iz priloge C, izračunane pa so v naslednjem poglavju.
5.2.3

Bočne podpore kontinuiranih strešnih leg

Strešne lege je bilo potrebno na območju kjer je ogromna snežna obtežba bočno podpreti, pri čemer so
bočne podpore leg na sredini razpona med paličnimi prečkami. Tak način se je izkazal kot ustreznejša
rešitev, kot pa da bi povečevali prerez strešnih leg, saj ni bil kritičen prerez ampak stabilnost elementa.
Bočna podpora je natezni element kateri prevzema reakcijo, ki nastane v modelirani podpori za bočno
podporo ter izbočne sile leg. Tloris s pozicijami bočnega podpiranja leg je razviden iz priloge C.
Primer izračuna bočne podpore (območje C):
Podrobno je prikazan en primer izračuna bočne podpore, iz priloge C pa so razvidne vse pozicije bočnih
podpor kontinuiranih strešnih leg. Bočne podpore so dimenzionirane glede na vsoto direktne
obremenitve in izbočne sile.
Reakcija v modelirani bočni podpori zaradi stalne horizontalne obtežbe na lego znaša:  = 0,24 kN
(slika 51).

Slika 51: Reakcije zaradi stalne horizontalne obtežbe na lego

Medtem ko reakcija v modelirani bočni podpori zaradi snežne horizontalne obtežbe na lego
znaša:  = 1,87 kN

Slika 52: Reakcije zaradi horizontalne snežne obtežbe na lego

Obremenitev bočne podpore zaradi direktne obremenitve je petkratnik vrednosti reakcije, ker natezni
element podpira pet leg:
, = 5 ∙ 1,35 ∙  + 1,5 ∙  ) = 5 ∙ 1,35 ∙ 0,24 kN + 1,5 ∙ 1,87 kN) = 15,7 kN
Natezni element ozirom bočna podpora leg mora poleg direktne obremenitve prevzeti tudi izbočne sile
leg. Slika 53 prikazuje model za kontinuirane strešne lege v močni in šibki osi. V močni osi so podprte
s paličnimi prečkami, medtem ko so v šibki smeri še dodatno podprte z bočnimi podporami.
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Slika 53: Bočne podpore kontinuiranih strešnih leg ter izbočne sile

=

 slika 48 a) 55 kNm
=
= 230 kN
ℎ
0,24 m

Ker podpiramo pet leg je vsota sil enaka:
∑ =  ∙ 5 = 230 kN ∙ 5 = 1150 kN
1
=
; podprtih je 5 elementov in predpostavimo pomik L/2000
61
∑
1 1150 kN
∙
= 3,2 kN/m
 =  ∙  =

61 6 m)
Obremenitev bočne podpore zaradi izbočnih sil strešnih leg:
1
1
,č =  ∙  ∙ = 3,2 kN/m ∙ 6 m ∙ = 9,6 kN
2
2

Če bi za izbočno silo katero mora prevzeti natezni element upoštevali kar 1% osne sile, bi dobili:
0,01 ∙ 230 kN ∙ 5 = 11,5 kN. S takšno oceno bi bili na varni strani.
Skupna sila katero mora prevzeti natezni element je vsota dejanske obremenitve in izbočne sile:
 = , + ,č = 15,7 kN + 9,6 kN = 25,3 kN  26 kN

Natezni element Φ = 14 mm, S355:
∙

 =




=

∙, )
∙, /


,

= 54,6 kN   = 26 kN

Dimenzioniran natezni element mora prevzeti tudi silo, ki nastane v poševnem elementu, kar je razvidno
iz geometrije v prilogi C:
 = 54,6 kN   =

 



, 
∙


= 31 kN
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Povsod, kjer so potrebne bočne podpore kontinuiranih strešnih leg (priloga C), so to natezni elementi
Φ = 14 mm, S355.
Strešna konstrukcije se tako sestoji iz kontinuiranih strešnih leg IPE240, materiala S355, na medsebojni
razdalji 2,5 m in 1,25 m, v nekaterih poljih bočno podprte, ter trapezne pločevine oznake 39/183,
debeline 1,25 mm.
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STATIČNA GLOBALNA ANALIZA GLAVNE NOSILNE KONSTRUKCIJE

Statična globalna analiza glavne nosilne konstrukcije je bila narejena po SIST EN 1993-1-1 [20] .

Globalne nepopolnosti
 > 10

DA

NE

Globalna analiza po TDR +
globalne nepopolnosti

Globalna analiza po TPR

Preverimo vitkost
tlačenih elementov:
NE

 ∙ 
 > 0,5 ∙ 


DA

Ponovi globalno analizo po
TDR z upoštevanjem globalnih
in lokalnih nepopolnosti

Nosilnost prerezov
Stabilnost elementov
( =  )
Pri elementih pomičnih
okvirjev  =  = 0,9

•
•

•

•
•

Nosilnost prerezov
Stabilnost elementov
( =  )

Če zajamemo vse
nepopolnosti (tudi
nepopolnosti izven
ravnine) zadošča le
kontrola napetosti

Slika 54: Globalna analiza [12]
Iz zgornje slike je razviden potek globalne analize, pri čemer je  mejni obtežni faktor s katerim še
lahko pomnožimo obtežbo, da bo konstrukcija globalno še stabilna. Globalno analizo konstrukcije lahko
naredimo bodisi po teoriji prvega reda (TPR), bodisi po teoriji drugega reda (TDR):
•

TPR: Ravnotežje računamo v začetni nedeformirani legi, pri čemer ni vpliva deformacij na
notranje sile. Dovoljena je le v primeru, če je povečanje notranjih sil zaradi vpliva deformacij
manjše od 10 %.

•

TDR: Ravnotežje računamo v deformirani legi z upoštevanjem začetnih geometrijskih
nepopolnosti. Obvezna je v primeru kadar je  < 10. Sodobna programska oprema omogoča
globalno analizo po TDR, zato jo navadno vedno uporabimo.

Preglednica 21 prikazuje možne načine analiz, in sicer so možni štirje načini statične globalne analize.
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Preglednica 21: Možnosti elastične analize konstrukcij [21]

1. Način
TPR

2. Način
TPR + globalne
nepopolnosti + 

3. Način

4. Način

TDR + globalne
nepopolnosti

TDR + globalne in lokalne
nepopolnosti

Kontrola nosilnosti
prereza

Kontrola nosilnosti
prereza

Kontrola nosilnosti
prereza

Kontrola nosilnosti
prereza

Kontrola stabilnosti
elementa s pravo
uklonsko dolžino

Kontrola stabilnosti
elementa z  = 

Kontrola stabilnosti
elementa z  = 

Kontrola stabilnosti ni
potrebna (zajeta z
lokalnimi nepopolnostmi)

6.1

Globalna analiza po TDR z globalnimi nepopolnostmi - 3. Način

Izvedli smo globalno analizo po TDR z upoštevanjem globalnih nepopolnosti, pri čemer smo naredili
kontrole nosilnosti prečnih prerezov. Lokalno obnašanje posameznega elementa smo preverili s kontrolo
stabilnosti elementov, saj v model nismo vnašali lokalnih nepopolnosti; naredili smo kontrolo stabilnosti
na nivoju posameznih elementov po Metodi 2. Za uklonske dolžine elementov smo vzeli kar njihove
sistemske dolžine, saj je globalni vpliv zajet že v povečanih notranjih silah, ker smo naredili analizo po
TDR. Opis uklonskih dolžin je v nadaljevanju predstavljen pri dimenzioniranju posameznih elementov.
Reševanje nelinearnega sistema enačb lahko rešimo na več načinov:
• po Timoshenkovi metodi,
• po Newton-Raphsonovi metodi,
• po modificirani Newton-Raphsonovi metodi,
• po metodi Picarda
• po metodi Picarda v kombinaciji z Newton-Raphsonovo metodo.
Izračuni so narejeni po Newton – Raphsonovi metodi. Ta metoda je učinkovita za večino konstrukcij
tudi v primeru velikih pomikov. Obtežba se na konstrukcijo nalaga v več korakih, pri čemer se v vsakem
koraku izračuna togostna matrika.
6.1.1

Kontrola stabilnosti na nivoju posameznih elementov: Metoda 2 [22]

V SIST EN 1993-1-1 sta v dodatkih A in B podani dve metodi kontrole stabilnosti na nivoju posameznih
elementov za upogibno in tlačno obremenjene elemente: Metoda 1 in Metoda 2, pri čemer je Metoda 1
nekoliko natančnejša in bolj kompleksna, Metoda 2 pa je enostavnejša in bolj primerna za peš račun
[12]. Računalniški program Scia Engineer omogoča uporabo obeh metod. Za kontrolo stabilnosti na
nivoju posameznih elementov smo uporabili Metodo 2.
Formule za Metodo 2 izhajajo iz osnovnih formul interakcije  +  . Za razvoj te metode je bilo
pomembno napredno numerično ozadje in dosledna klasifikacija uklona. Interakcijske faktorje so razvili
iz širokega spektra simulacij osredotočenih na dogajanje v ravnini in izven ravnine za elemente
občutljive na upogibni uklon in bočno zvrnitev. Metoda 2 se sestoji iz dveh sklopov formul, in sicer za
torzijsko odporne in torzijsko podajne elemente; predstavljeno v nadaljevanju.
V nadaljevanju je na kratko opisan postopek po katerem so v [22] izračunali interakcijske faktorje, ki so
podani v Dodatku B, SIST EN 1993-1-1.
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Karakteristike metode 2
•

•

•

Prerez:
o Torzijsko odporen
o Torzijsko podajen
Uklonske oblike
o Močna os y – y
o Šibka os z – z
Bočne podpore
Ločiti moramo razliko med uklonskimi dolžinami in oblikami diagramov momentov na razponu
elementa in med bočnimi podporami.

Numerični izračuni in statistično vrednotenje
Osnova za razvoj uklonskih interakcijskih formul je bila numerična simulacija elasto – plastičnega
uklonskega obnašanja nepopolnega elementov preko enega polja. Nepopolnosti zajemajo geometrijske
nepopolnosti, zaostale napetosti. Upoštevan je bil linearno-elasto-plastični material brez utrjevanja.
Geometrijsko – materialno nelinearna analiza imperfektne konstrukcije je bila narejena v programu
ABAQUS, kjer so iz dobljene mejne obtežbe s pomočjo interakcijskih enačb preračunali interakcijske
faktorje ter nato razvili poenostavljene enačbe; t. i. Metoda 2. Torej so interakcijske faktorje preračunali
iz splošne interakcijske formule za uklon na podlagi velikega števila mejnih obremenitev dobljenih s
programskim orodjem.
Koncept interakcijske formule za  + 
Potrebno je ločiti torzijsko odporne in torzijsko neodporne elemente ter uklonske oblike y – y in z – z.
Metoda 2 uporablja faktorje iz interakcijske formule za  +  :  ,  ,  (interakcijski faktorji) ter
 ,  ,  (faktorji oblike momentov).
Pomembno je, da se stabilnostni kontroli, pri Metodi 2, preveri tudi nosilnost prereza.
Elementi, ki niso občutljivi na torzijske deformacije (1. in 2. razred kompaktnosti)
•
•
•
•
•
•

Splošno uklonsko obnašanje: pri torzijsko togih elementih je kritično obnašanje upogibni
uklon.
Uklon v ravnini pri  + 
Uklon izven ravnine pri  + 
Uklon v ravnini pri  + 
Uklon izven ravnine pri  + 
Uklon z dvoosnim upogibom in tlačno silo ( +  +  )

Elementi, ki so občutljivi na torzijske deformacije (1. in 2. razred kompaktnosti)
•

•
•
•
•
•

Splošno uklonsko obnašanje: pri torzijsko deformabilnih elementih je kritična bočna zvrnitev.
Če je osna sila nič potem je kritična bočna zvrnitev, če pa osna sila raste pa postane prevladujoči
uklon okoli y – on osi.
Uklon v ravnini pri  + 
Uklon izven ravnine pri  + 
Uklon v ravnini pri  + 
Uklon izven ravnine pri  + 
Uklon z dvoosnim upogibom in tlačno silo ( +  +  )
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Razlika med Metodo 1 in Metodo 2
EC3 za uklon elementov predpisuje poleg Metode 2 tudi Metodo 1, vendar pa ne podaja nobenih
informacij o razlikah med metodama. Po drugi strani pa so te razlike med metodama za projektanta
pomembne predvsem v primerih, ko obstajajo razlike v rezultatih med metodama.
Razlike med Metodo 1 in Metodo 2 so sledeče:
• Faktor  : je faktor s katerim je zajeta neenakomerna razporeditev momenta pri upogibnem
uklonu. Metoda 2 temelji na ekvivalentnem enotnem momentu, Metoda 1 pa na ekvivalentnem
sinusnem momentu. Faktor  pri Metodi 1 izhaja iz teorije elastičnega uklona in je odvisen od
kritične upogibne obremenitve, medtem ko pri Metodi 2 faktor  sledi Austin-ovi formuli.
Zaradi teh predpostavk se faktor  razlikuje med metodama.
• Faktor  : je faktor s katerim se zajame neenakomerna razporeditev momenta pri bočni
zvrnitvi. Pri Metodi 1 je faktor  povezan s  , pri Metodi 2 pa je povsem neodvisen od
 , in sicer faktor  zajema učinek ustreznega momentnega diagrama med bočnimi
podporami. Posledično je faktor  za metodi različen.
• Razpon uporabe: obe metodi sta uporabni za elemente z enim razponom in dvojno simetričnimi
prerezi. Pri Metodi 1 je prehod iz upogibnega uklona na bočno zvrnitev ocenjen glede na
torzijsko togost elementa, medtem ko Metoda 2 razlikuje torzijsko toge in torzijsko
deformabilne elemente. Metoda 2 je bila razvita predvsem zato, da zajema tudi elemente z
bočnimi podporami, ki nimajo vpliva na uklon v ravnini.
• Točnost metod: splošno sta metodi enakovredni, vendar pa nastopijo male razlike v dobljenih
rezultatih saj metodi temeljita na različnih osnovah. Metoda 1 temelji na teoretičnih osnovah
prostorskih upogibnih uklonskih oblik, medtem ko Metoda 2 temelji le na uklonskih oblikah v
ravnini z enim faktorjem, ki je bil kalibriran na elasto-plastičnem elementu. Tako Metoda 2
zajema v ravnini bolj točne rezultate, izven ravnine pa približne rezultate. V primeru bočne
zvrnitve pa obe metodi izhajata iz upogibnega uklona, ki je bil kalibriran na rezultatih
elasto-plastičnih numeričnih simulacij.
• Praktična uporaba: projektantu je povsem prepuščeno za katero metodo se odloči. Metoda 2 je
bolj namenjena peš računu, saj ima enako strukturo formul kot interakcijske formule v večini
standardov. Pri Metodi 1 pa je koristna uporaba računalniških programov, saj ima bolj zapleteno
strukturo formul, ki temeljijo na elastičnih teoretičnih osnovah.
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Nepopolnosti pri globalni analizi

V globalno analizo konstrukcij je potrebno vključiti vplive nepopolnosti, in sicer zaradi geometrijske
nepopolnosti (neravnost elementov, netočno naleganje, itd.) in zaostalih napetosti (varjenje, itd.).
Upoštevati je potrebno globalne in lokalne nepopolnosti.
Globalne nepopolnosti smo zajeli z:
• nadomestnimi globalnimi nepopolnostmi in
• nepopolnostmi pri globalni analizi povezij.
Lokalne nepopolnosti pa smo upoštevali posredno preko kontrol stabilnosti posameznih elementov.
6.1.3

Nadomestne globalne nepopolnosti

Nadomestne globalne nepopolnosti se upošteva v obliki nadomestnega vodoravnega zamika okvira, kot
je prikazano na sliki 55.

Slika 55: Nadomestne globalne nepopolnosti [12]

 =
 …
 …
ℎ…
 …
…



 =  ∙  ∙ 
1
 =
200
, vendar 2/3    1,0



 = 0,5 ∙ 1 +

osnovna vrednost globalne nepopolnosti
redukcijski faktor višine h stebrov
višina konstrukcije v metrih
redukcijski koeficient števila stebrov v eni vrsti
število stebrov v eni vrsti

1



Celotno jekleno halo smo obravnavali z enako višino ℎ in smo s tem bili na varni strani.
ℎ = 15,8 m
2
2
 =
=
= 0,50
ℎm 15,8
2/3    1,0
 = 0,67

Tudi če bi upoštevali višino za nižji del hale bi dobili enak  .
Izračunali smo nadomestne globalne nepopolnosti okvirov različno za X in Y smer zaradi različnega
števila stebrov v obravnavani smeri.

Vresk, P. 2017. Projekt jeklene hale s podrobno analizo vpliva snežne obtežbe.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo, Gradbene konstrukcije.

53

Nadomestne globalne nepopolnosti v X smeri

a)

 = 3

b)

Slika 56: Število stebrov v smeri X ( )

Upoštevali smo najbolj neugoden primer:
 = 0,5 ∙ 1 +

 =  ∙  ∙  =

 = 16

 = 3

1
1
 = 0,5 ∙ 1 +  = 0,79

3

1
∙ 0,67 ∙ 0,79 = 2,65 mm/m
200

Nadomestne globalne nepopolnosti v Y smeri

a)  = 7

a)  = 2

Slika 57: Število stebrov v smeri Y ( )

Upoštevali smo najbolj neugoden primer:
 = 0,5 ∙ 1 +

 =  ∙  ∙  =

 = 2

1
1
 = 0,5 ∙ 1 +  = 0,82

2

1
∙ 0,67 ∙ 0,82 = 2,72 mm/m
200

Za celotno konstrukcijo smo v obeh smereh upoštevali najbolj kritično nadomestno globalno
nepopolnost, in sicer v obliki vodoravnega zamika okvira  = 2,72 mm/m .
6.1.4

Nepopolnostmi pri globalni analizi povezij

Poleg globalnih nepopolnosti smo pri analizi konstrukcije upoštevali tudi nepopolnosti pri globalni
analizi povezij. Za izračun le-teh smo prvotno morali narediti obtežne kombinacije in izvrednotiti osne
sile v tlačenih pasovih paličnih prečk, zato so nepopolnosti pri globalni analizi povezij predstavljene za
obtežnimi kombinacijami.
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Obtežne kombinacije
Kombinacije za dokaze mejnih stanj nosilnosti
∑ ∙ , " + ", ∙ , " + " ∑ ∙ , ∙ ,
karakteristična stalna obtežba
karakteristična spremenljiva obtežba

Delni faktorji:

6.2.2

, = 1,35; neugodno delovanje
, = 1,00; ugodno delovanje
, = 1,50; neugodno delovanje
, = 0,00; ugodno delovanje

Kombinacije za dokaz mejnih stanj uporabnosti

Karakteristična kombinacija za dokaz mejnega stanja uporabnosti:
∑, " + " , " + " ∑ ∙ ,
Preglednica 22: Kombinacijski faktorji pri preverjanju mejnih stanj nosilnosti in uporabnosti

Sneg
Veter


0,5
0,6


0,2
0,2


0,0
0,0

Glede na zgoraj definirane kombinacije za mejno stanje nosilnosti in mejno stanje uporabnosti smo
naredili kombinacije razvidne iz preglednice 23 (še brez globalnih nepopolnosti povezij oz. izbočnih
sil). Natančneje so kombinacije prikazane v izpisu iz programa Scia Engineer; priloga A.
Preglednica 23: Kombinacije za statično analizo
MSN 1

CO1

1,35



1,5





1,35
1,35
1,35
1,35

1,5
1,5
1,5
1,5

0,9

MSN 2

CO2
CO3
CO4
CO5
CO6
CO7
CO8
CO9

1,35
1,35
1,35
1,35

0,75
0,75
0,75
0,75

1,5

CO10
CO11
CO12
CO13

1,35
1,35
1,35
1,35

CO14
CO15
CO16
CO17

1,35
1,35
1,35
1,35

MSN 3

MSN 4

MSN 5







,

,

,

,

,

,

,

0,9
0,9

0,9
0,9

0,9
0,9

0,9
1,5

1,5

1,5
1,5

1,5
1,5

1,05

1,05
1,05

1,5
1,05

1,05
1,05

1,05
0,63

1,05
1,05

0,63
0,63

0,63
0,63 0,63

1,05

0,63
0,63
0,63

1,05
1,05

1,05

1,05 1,05
1,5
1,5
1,5
1,5

,

1,05
0,63

0,63

0,63
0,63

0,63
0,63

0,63

se nadaljuje…
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…nadaljevanje preglednice 23
MSN 6

CO18
CO19
CO20
CO21

1
1
1
1

MSU 1

CO MSU 1

1

MSU 2

CO MSU 2
CO MSU 3
CO MSU 4
CO MSU 5

1
1
1
1

CO MSU 6
CO MSU 7
CO MSU 8
CO MSU 9

1
1
1
1

1
1
1
1

0,6

CO MSU 10
CO MSU 11
MSU 4
CO MSU 12
CO MSU 13

1
1
1
1

0,5
0,5
0,5
0,5

1

MSU 3

…
…
…

1,5

1,5
1,5

1,5

1,5

1,5
1,5

1,5

1
1

1
1

1
1

1
1

1
0,6

0,6

0,6
0,6

0,6
0,6

0,6
1

1

1
1

1
1

1

Lastna teža + stalna teža
sneg
veter
0,9 = , ∙ Ψ, = 1,5 ∙ 0,6
0,75 = , ∙ Ψ, = 1,5 ∙ 0,5
1,05 = , ∙ sin 45° = 1,5 ∙ 0,7
0,63 = , ∙ sin 45° ∙ Ψ, = 1,5 ∙ 0,7 ∙ 0,6

Pri vseh kombinacijah je dodan še obtežni primer izbočne sile, ki je definiran v naslednjem poglavju,
kombinacije pa so razvidne iz priloge A.
6.2.3

Nepopolnosti pri globalni analizi povezij - izbočne sile

V računskem modelu lahko nepopolnosti zajamemo bodisi z nadomestnimi geometrijskimi
nepopolnostmi, bodisi z nadomestno obtežbo, ki jo v nadaljevanju imenujemo izbočne sile.
Izbočne sile  je bilo potrebno upoštevati na horizontalna povezja, ki podpirajo tlačene zgornje pasove
paličnih prečk. Te sile so dejansko nepopolnosti pri globalni analizi povezij, kjer smo namesto
geometrijske nepopolnosti dali na tlačne zgornje pasove ekvivalentno obtežbo. Odčitali smo tlačne osne
sile v zgornjih pasovih paličnih prečk iz ovojnic za NC MSN (priloga A) in izračunali izbočne sile  ,
ki delujejo na eno povezje. Na konstrukcijo smo nato nanesli izračunane izbočne sile; točkovne sile na
tlačene zgornje pasove paličnih prečk (priloga A). K vsaki kombinaciji smo dodali tudi obtežni primer
izbočne sile in smo tako bili na varni strani, kajti v nasprotnem primeru bi morali za vsako kombinacijo
še posebej izračunati izbočne sile. Nanešene izbočne sile ter kombinacije z izbočnimi silami so razvidne
v izpisu iz Scia Engineer; priloga A. Da je vodoravno povezje odigralo svojo vlogo (zadostna togost
povezij) smo preverili pomike pri NC MSU, pomen NC MSN in NC MSU je razviden iz priloge A.

56

Vresk, P. 2017. Projekt jeklene hale s podrobno analizo vpliva snežne obtežbe.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo, Gradbene konstrukcije.

Slika 58: Nadomestna izbočna sila pri vodoravnem povezju [12]

 =  ∙


500

 = 0,5 ∙ 1 +

 …
…
 …
…
 …

1



 ∙ 
∑, ∙  +   =
8
 + 
 = ∑, ∙ 8 ∙

nadomestne geometrijske nepopolnosti podprtih elementov
razpon povezja
redukcijski koeficient števila podprtih elementov
število podprtih elementov
nadomestne izbočne sile, ki nadomestijo vpliv nepopolnosti podprtih elementov

 = 0, ker računamo sistem podprtih elementov in vodoravna povezja po TDR.
Za zadostno togost povezij pomik ne sme presegati /500 oz. /1000.
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Izbočne sile na krajšem delu hale

a)

Osne sile (pri NC MSN)

b)

Pomiki (pri NC MSU)

Slika 59: Zgornji pasovi paličnih prečk na krajšem delu hale

Preglednica 24: Nepopolnosti pri globalni analizi povezij na krajšem delu hale





,

,
,

3,5
0,80
30
m
0,048
m
kN
1413
2,12 kN/m
3,02
kN
1,51
kN

30
/1000

23
 < /1000

mm
mm

 je izbočna sila, ki deluje na eno povezje, , in , pa so točkovne sile nameščene na tlačen nosilec
v točke kjer so bočne podpore; priloga A. Dejansko so pomiki še manjši, ker bi od teh pomikov morali
odšteti vogalne pomike; povezje odigra svojo vlogo.
Izbočne sile na daljšem delu hale
Na daljšem delu hale smo izbočne sile zračunali ločeno za levi in desni del.

a)

Levi del

b)

Desni del

Slika 60: Osne sile v zgornjih pasovih paličnih prečk na daljšem delu hale
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Slika 61: Pomiki na daljšem delu hale v zgornjih pasovih paličnih prečk

Preglednica 25: Nepopolnosti pri globalni analizi povezij na daljšem delu hale levi del
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Preglednica 26: Nepopolnosti pri globalni analizi povezij na daljšem delu hale desni del
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Dejansko je lahko na sredini daljšega dela hale pomik:
Preglednica 27: Togost povezij na daljšem delu hale
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Mejno stanje nosilnosti

Dimenzioniranje glavne nosilne jeklene konstrukcije pri statični analizi je potekalo s programskim
orodjem Scia Engineer. Izpisi detajlnega dimenzioniranja so v prilogi A, kjer je razviden tudi model
nosilne konstrukcije, obtežbe, obtežne kombinacije, način izračuna ter dimenzioniranje z ustreznimi
uklonskimi dolžinami elementov. Nosilno jekleno konstrukcijo smo razdelili na glavne skupine
elementov, katere so razvidne iz preglednice 28 ter v nadaljevanju pri detajlnih opisih vsake skupine. V
vsaki skupini smo smiselno naredili podskupine elementov z različnimi prerezi ter s tem dodatno
optimizirali konstrukcijo. Koliko različnih elementov in katere prereze smo definirali je razvidno iz
preglednice 28, v nadaljevanju pri vsaki opisani skupini ter v prilogi A. Dimenzioniranje glavne nosilne
konstrukcije je potekalo glede na notranje statične količine za NC MSN (priloga A).
Preglednica 28: Skupine elementov s prerezi

Skupine

Profili

Material

Strešne lege
Stebri
Zgornji pasovi paličnih prečk
Spodnji pasovi paličnih prečk
Diagonale paličnih prečk

IPE240
HEB340, HEB300, HEB280
HEA260, HEA300
HEA220
HEA100, HEA140, HEA180
CFRHS100/100/5, CFRHS160/160/6,
CFRHS180/180/10, CFRHS200/200/10
HEB280
HEB360
CFRHS260/260/10, CFRHS200/200/10,
CFRHS180/180/10
HEB260, HEB160
MSH350/300/16
CFRHS140/140/4
RND30
CHS139,7/5
CFRHS100/100/5, CFRHS140/140/6
HEA120, HEA140, HEA160
CFRHS120/120/10

S355
S355
S355
S355
S355

Vertikale paličnih prečk
Spodnji pas paličnega nosilca
Zgornji pas paličnega nosilca
Vertikale paličnega nosilca
Diagonale paličnega nosilca
Stebra s sestavljenim prerezom
Polnilni elementi stebra
Horizontalne natezne diagonale
Povezovalni horizontalni elementi
Diagonale vertikalnega povezja
Prečke vertikalnega povezja
Parapetni stebrički

S235
S355
S355
S235
S355
S355
S235
S355
S235
S235
S355
S235
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Strešne lege

Funkcija strešnih leg je, da podpirajo strešni ovoj, in s tem prenašajo stalno težo strešnega ovoja, obtežbo
snega ter vertikalnega vetra na okvirje.

Slika 62: Kontinuirane strešne lege v 3D modelu konstrukcije

Strešne lege so dimenzionirane v 5. poglavju. V 3D modelu so nam lege služile za boljši oziroma
realnejši raznos obtežbe (slika 62), pri čemer smo vso vertikalno obtežbo v 3D modelu nanašali na
strešne lege; priloga A. Kontinuirane strešne lege nimajo funkcije prenosa horizontalne obtežbe v
povezja, zato je bilo potrebno pri izdelavi 3D modela lege pravilno podpreti, da le-te niso prevzemale
osnih obremenitev. Za lege smo izbrali samo en profil, in sicer IPE240, saj je tak način najbolj smiseln,
ker lahko le tako nanje ustrezno pritrdimo trapezno pločevino. Medtem ko je razpon med legami
narekovala predvsem trapezna pločevina ter seveda nosilnost leg, tako medsebojna razdalja leg znaša
2,5 m na območju kopičenja snega pa 1,25 m. Na območjih kjer je kopičenje snega so lege tudi dodatno
bočno podpre (izračun v 5. poglavju). Točne pozicije leg ter bočnih podpor so razvidne iz priloge C.
6.3.2

Stebri

Slika 63: Stebri v 3D modelu konstrukcije
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Stebri se nahajajo po obodu jeklene hale ter v steni med krajšim in daljšim delom hale (slika 63),
postavljeni na rastru 5 m v daljši smeri in 6 m v krajši smeri hale. Vsi stebri so členkasto pritrjeni na
temelje ter zgornje nosilce paličnih prečk.
Ločimo stebre, ki so del momentnega okvirja in ostale stebre po obodu hale. Stebri, ki so del
momentnega okvirja imajo uklonsko dolžino okoli glavne osi od temelja do spodnjega pasu palične
prečke (sistemske uklonske dolžine), medtem ko pri stebrih, ki niso del momentnega okvirja pa je
njihova uklonska dolžina v glavni smeri od temelja pa vse do strehe oziroma do zgornjega pasu palične
prečke (sistemska uklonska dolžina). Uklonska dolžina okoli šibke osi je pri vseh stebrih med bočnimi
podporami. Bočne podpore stebrov so izračunane v nadaljevanju ter razvidne na sliki 66.
Stebre smo razdelili v podskupine, in sicer v HEB340, HEB300, HEB280.
Posebnost je bila pri stebrih na višjem delu hale kateri niso del momentnih okvirjev, kjer ni bila kritična
nosilnost ampak mejno stanje uporabnosti, saj so stebri visoki 15,8 m (opisano pri zagotavljanju mejnega
stanja uporabnosti).
Bočne podpore stebrov
Bočne podpore stebrov smo določili glede na tlačno najbolj obremenjen steber (slika 64) ter nato za vse
bočne podpore stebrov izbrali enak profil; priloga C.

Slika 64: Osne sile v stebrih za NC MSN (priloga A)

N = 1738 kN
Podpiramo 3 stebre:
∑N =  ∙ 3 = 1738 kN ∙ 3 = 5214 kN
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Slika 65: Model za izračun izbočnih sil stebrov

 = ∑ ∙  =

 =  +  =

 =

 ∙ ℎ
8

ℎ
ℎ
+0=
200
200

8 ∙ ∑ ∙  8 ∙ ∑ ∙ ℎ 8 ∙ 5214 kN
=
=
= 14,7 kN/m
ℎ
200 ∙ ℎ
200 ∙ 14,2 m
č =  ∙ 4 m = 14,7 kNm ∙ 4 m  59 kN

Za bočne podpore smo izbrali cevi, in sicer cevi 38/4,0, materiala S235 :
∙

 = 



=

,  ∙, /
,

= 100,4 kN  č  59 kN

Slika 66 prikazuje bočne podpore stebrov. Bočne podpore stebrov dejansko nismo imeli v 3D računskem
modelu, tukaj smo jih dodali le za lažji prikaz pozicij le-teh. V prilogi C so bočne podpore stebrov
izrisane na pozicijskih načrtih.

Slika 66: Jeklena hala z razvidnimi bočnimi podporami stebrov
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Zgornji pasovi paličnih prečk

Zgornji pasovi paličnih prečk (slika 68) so del momentnega okvirja, katerega tvorijo stebri in palične
prečke (slika 67), ki potekajo v vzdolžni smeri jeklene hale. Palične prečke prenašajo vertikalno obtežbo
(gravitacijske obtežbe, pritisk in srk vetra).

Slika 67: Palične prečke v 3D modelu konstrukcije

Slika 68: Zgornji pasovi paličnih prečk v 3D modelu konstrukcije

Na višjem in nižjem delu hale smo izbrali različne profile zgornjih pasov paličnih prečk, ker se na nižjem
delu hale pojavijo veliko večje tlačne obremenitve zaradi večje snežne obtežbe. Na enem delu strehe je
bilo potrebno izbrati enake zgornje pasove paličnih prečk; višji del hale HEA260, nižji del hale HEA300.
Zgornji pasovi paličnih prečk so v šibki smeri stabilizirani s povezovalnimi horizontalnimi elementi in
v močni smeri z elementi v paličnih prečkah. Posledično imajo uklonsko dolžino v šibki osi enako
medsebojni razdalji povezovalnih horizontalnih elementov, v močni smeri pa medsebojnim razdaljam
vertikalnih elementov paličnih prečk.
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Slika 69: Členkaste pritrditve zgornjih pasov paličnih prečk

Zgornji pasovi paličnih prečk so na višjem delu hale členkasto pritrjeni na kapnih legah strehe, na nižjem
delu strehe pa so členkasto pritrjeni na kapnih legah in tudi v slemenski legi, ker v slemenski legi prečno
na njih poteka palični nosilec. Členkaste pritrditve zgornjih pasov paličnih prečk so vidne na sliki 69.
6.3.4

Spodnji pasovi paličnih prečk

Slika 70: Spodnji pasovi paličnih prečk v 3D modelu konstrukcije

Spodnji pasovi paličnih prečk (slika 70) so tudi del momentnega okvirja, in sicer so del paličnih prečk
(slika 67). Členkaste pritrditve spodnjih pasov paličnih prečk so na enakih pozicijah kot pri zgornjih
pasovih paličnih prečk; slika 71.

Slika 71: Členkaste pritrditve spodnjih pasov paličnih prečk

Prvotno smo zasnovali tako, da bi bili spodnji pasovi paličnih prečk na višjem in nižjem delu hale
različni, na koncu pa smo dobili enake profile. Glavna težava pri dimenzioniranju spodnjih pasovih
paličnih prečk je bila ustrezna stabilizacija le-teh v šibki smeri. Spodnji pasovi paličnih prečk niso
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stabilizirani tako kot zgornji pasovi s povezovalnimi horizontalnimi elementi. V spodnjih pasovih
paličnih prečk pa se pojavijo bistveno manjše tlačne sile kot v zgornjih pasovih, zato ni bilo potrebne
tolikšne stabilizacije. Tlačne osne sile se pojavijo le v robnih poljih ob členkastih pritrditvah. Spodnje
pasove paličnih prečk smo želeli stabilizirati z močnimi vertikalnimi elementi paličnih prečk in torzijsko
odpornimi zgornjimi pasovi palični prečk (slika 72) vendar tovrstne stabilizacije ni bilo možno izvesti,
saj bi morali bistveno povečati elemente za stabilizacijo.

Slika 72: Prvotna ideja stabilizacije spodnjih pasov paličnih prečk

Tako smo se odločili za ustreznejši način bočnega podpiranja, in sicer smo spodnje pasove paličnih
prečk bočno podprli z rokami na tlačenih delih spodnjih pasov paličnih prečk (slika 73). Podrobnejši
prikaz stabilizacije spodnjih pasov paličnih prečk je razviden iz priloge C ter izračuna rok v
nadaljevanju.

Slika 73: Bočno podpiranje spodnjih pasov paličnih prečk z rokami

Za dimenzioniranje spodnjega pasu paličnih prečk smo naredili stabilnostno analizo spodnjega pasu in
poiskali merodajno obliko in merodajni faktor elastične kritične obtežbe za vertikalno obtežbo, saj nismo
vedeli kakšna je dejanska uklonska oblika. Merodajna oblika je prikazana sliki 74.
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Slika 74: Uklonska oblika spodnjega pasu palične prečke
Kontrola spodnjega pasu palične prečke:
 = 3,73 dobljeno s stabilnostno analizo)
 =  ∙  = 3,73 ∙ 910 kN = 3394 kN
 ∙  64,3 cm ∙ 35,5 kN/cm
 =
=
= 2282 kN

1,0

2282 kN
=
=
= 0,82

3394 kN

 = 0,79
, =  ∙  ∙  / = 0,79 ∙ 64,3 cm ∙ 35,5 kN/cm /1,0 = 1800 kN
 = 910 kN  , = 1800 kN
6.3.5

Bočno podpiranje spodnjih pasov paličnih prečk

Z rokami smo bočno podprli spodnje pasove paličnih prečk, kjer so le-te tlačno obremenjene saj je bila
kritična stabilnost in ne nosilnost prereza. Roke podpirajo spodnji pas paličnih prečk v šibki smeri. Roke
so priključene na vertikale paličnega nosilca (slika 75) in na strešne lege, kot je prikazano na sliki 73.
Spodnja slika prikazuje pozicije vertikalnih elementov paličnih prečk kjer so nanje nameščene roke.

Slika 75: Pozicije bočnih podpor spodnjih pasov paličnih prečk
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V nadaljevanju je razviden izračun rok (slika 76 prikazuje model strešnih leg z vertikalama paličnih
prečk in roke) in dodatna kontrola kontinuiranih strešnih leg, vendar le za najbolj kritičen primer, in
sicer v osi  (priloga C); levo tik ob prečnem paličnem nosilcu (slika 75). Na tej poziciji je najbolj
kritično, saj se tukaj pojavijo največje tlačne sile v spodnjih pasovih paličnih prečk in s tem največje
sile, ki jih moramo prevzeti z vertikalo ter rokami z namenom, da spodnji pas palične prečke bočno
podpremo. Enake roke uporabimo na vseh pozicijah kjer bočno podpiramo spodnji pas palične prečke.
Roke smo zasnovali tako, da so zagotavljale kote 60˚ (enakostranični trikotnik) in segale do 1/10 razpona
lege. To dimenzioniranje je bilo narejeno v drugem računskem modelu (slika 76) in ne v 3D modelu
nosilne jeklene konstrukcije. V 3D modelu so se na mestih rok upoštevale bočne podpore na spodnjih
pasovih paličnih prečk.

Slika 76: Nadomestni model za izračun rok za bočno podpiranje spodnjega pasu paličnih prečk v osi K

Obtežbe:

a)

b)

Vertikalna

Slika 77: Stalna obtežba (  )

Horizontalna
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a)

Vertikalna

b)

Horizontalna

Slika 78: Snežna obtežba (s)

Slika 79: Obtežba vetra v coni I (w)

Velikost izbočne sile () katero mora prevzeti bočna podpora znaša 1 % tlačne sile (slika 80), ki nastopi
v elementu, katerega bočno podpiramo.
 = 1/100 ∙ 911 kN = 9,1 kN

Slika 80: Osne sile v spodnjih pasovih paličnih prečk pri NC MSN

Vertikali na zgornji sliki predstavljata pozicijo bočnih podpor spodnjih pasov paličnih prečk v osi .
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Slika 81: Izbočna sila 

Kombinacije obtežb za MSN:
1,35 ∙  + 1,35 ∙  + 1,5 ∙  + 0,9 ∙  + 
Notranje sile pri kombinaciji za MSN:

a)



b)

Slika 82: Momenta M in M



Izkoriščenost pri kombinaciji za MSN:

Slika 83: Izkoriščenost leg in rok

Nosilnost vertikal je tudi zadostna, saj je najbolj kritična vertikala v 3D modelu izkoriščena 90 %. V
tem primeru preide na vertikalo zaradi izbočne sile zelo majhna obremenitev v primerjavi z
obremenitvami iz 3D modela, in sicer v smeri kjer prej še ni bila obremenjena. Posledično tudi vertikalni
elementi paličnih prečk zadoščajo pogoju nosilnosti in so tako vertikale sposobne prenesti izbočno silo
zaradi spodnjega pasu paličnih prečk vse do rok.
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Pomiki strešnih leg niso kritični, saj smo jih z rokami še dodatno podprli ter jih posledično ne
preverjamo.
Kot je že navedeno zgoraj, enake roke uporabimo na vseh pozicijah kjer bočno podpiramo spodnji pas
palične prečke (Priloga C), in sicer roke so profilov CFCHS60,3/4 iz jekla S235.
Pri izvedbi rok je izjema na mestu, kjer pridejo roke iz vertikalnega elementa paličnih preč do leg na
enakih oseh kot povezovalni horizontalni elementi. V tem primeru je potrebno povezovalne horizontalne
elemente malo zamakniti tako, da je mogoče namestiti roke; razvidno iz priloge C.
6.3.6

Diagonale in vertikale paličnih prečk

a)

Diagonale

b)

Vertikale

Slika 84: Diagonale in vertikale paličnih prečk v 3D modelu konstrukcije

Diagonale paličnih prečk
Diagonale paličnih prečk so sestavni del paličnih prečk v momentnih okvirjih (slika 84 a) in prenašajo
predvsem natezne obremenitve; slika 85 .

Slika 85: Ovojnica osnih sil v diagonalah paličnih prečk pri NC MSN

Za diagonale paličnih prečk smo izbrali tri različne HEA profile (preglednica 28) po celotni hali (barvno
različne na sliki 84 a). Uklonske dolžine diagonal paličnih prečk so za močno in šibko smer kar
sistemske dolžine.
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Vertikale paličnih prečk
Vertikale paličnih prečk so enako kot diagonale sestavni del paličnih prečk (slika 84 b), le da vertikale
za razliko od diagonal prenašajo predvsem tlačne obremenitve (slika 86).

Slika 86: Ovojnica osnih sil v vertikalah paličnih prečk pri NC MSN

Uklonska dolžina za močno in šibko smer je enaka dolžini vertikale. Vertikale paličnih prečk so
nameščene na medsebojni razdalji 2,5 m. Glede na velikost tlačnih obremenitev smo za vertikale
paličnih prečk izbrali štiri različne CFRHS profile (preglednica 28 in slika 84 b ter priloga C).
6.3.7

Palični okvir

Slika 87: Palični okvir v 3D modelu konstrukcije

Prvotna zasnova paličnega okvirja je bila brez sestavljenega poševnega stebra, kar pa se je v
nadaljevanju izkazalo, da bi zaradi velike vertikalne snežne obremenitve morali biti veliko večji spodnji
in zgornji pas paličnega nosilca, predvsem pa ogromna stebra na katera bi prišel pritrjen palični nosilec.
Stebra bi morala biti križna HEM800/HEM400. Zaradi prevelikih obremenitev in slabe konstrukcijske
rešitve smo začeli iskati boljšo rešitev. Odločili smo se za boljšo konstrukcijsko rešitev, in sicer tako,
da smo naredili dva sestavljena stebra, kot je razvidno iz slike 87. Z ustreznimi nakloni poševnih stebrov
smo dejansko ustvarili nekakšno delovanje okvira. V tem primeru gre večina sile v tlačne osne sile
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poševnih stebrov (slika 88). S to konstrukcijsko rešitvijo se je zmanjšal razpon paličnega nosilca in
posledično se je izjemno zmanjšala obremenitev prvotno zasnovanih stebrov.

Slika 88: Osne sile pri NC MSN v paličnem okvirju

6.3.8

Spodnji in zgornji pas paličnega nosilca

Palični nosilec je sestavni del v paličnega okvirja; razvidno na sliki 87. Sliki 89 a in b pa prikazujeta le
spodnji in zgornji pas paličnega nosilca.

a)

Spodnji pas

b)

Zgornji pas

Slika 89: Spodnji in zgornji pas paličnega nosilca v 3D modelu konstrukcije

Spodnji in zgornji pas paličnega nosilca sta vodoravna elementa, ki premoščata velik razpon v krajši
smeri hale (36 m). Profila katera sta bila potrebna za zgornji in spodnji pas paličnega nosilca sta razvidna
iz preglednica 28 ter dimenzioniranja iz priloge A. V obeh elementih se zaradi velike snežne
obremenitve pojavijo večje tlačne sile ter s tem problem pri stabilnosti elementov izven ravnine. Na
vsakih 6 m so na zgornji in spodnji pas paličnega nosilca členkasto pritrjene palične prečke, katere
služijo kot bočne podpore (v nadaljevanju na sliki 91 in 93 označeno z zeleno). Zaradi stabilnosti
zgornjega in spodnjega pasu izven ravnine so bile potrebne še dodatne bočne podpore (v nadaljevanju
na sliki 91 in 93 označeno z rdečo). Tako smo v programu Scia Engineer ustrezno spremenili uklonske
dolžine spodnjega in zgornjega pasu paličnega nosilca glede na izračunane potrebne bočne podpore v
nadaljevanju. Smiselno nam je bilo dodati bočne podpore in ne večati profila, saj je bila kritična
stabilnost izven ravnine in ne nosilnost prereza ter tudi pomiki pri tako velikem razponu so bili v
dovoljenem območju.
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Bočne podpore zgornjega pasu paličnega nosilca:
Zgornji pas paličnega nosilca je tlačno obremenjen (slika 90) predvsem zaradi snežne obtežbe, saj je na
tem delu strehe velika snežna obremenitev.

Slika 90: Osne sile v zgornjem pasu paličnega nosilca pri NC MSN

Pri dimenzioniranju zgornjega pasu paličnega nosilca smo ugotovili, da je problem pri stabilnosti izven
ravnine. Ena izmed rešitev je bila, da bi za zgornji tlačen pas namesto HEB profila izbrali škatlast profil
za boljšo stabilnosti izven ravnine. Ker pa so škatlasti profili dražji, smo se tako raje poslužili HEB
profila ter ga v srednjih tlačenih poljih še dodatno bočno podprli. Dodatne bočne podpore so bile
potrebne v vseh poljih med priključki paličnih prečk razen v robnih poljih ne, ker ni bilo potrebe po
stabilizaciji, saj tam ne nastopajo tako velike tlačne sile. Tako je bilo potrebno zgornji pas paličnega
nosilca štirikrat dodatno bočno podpreti. Slika 91 prikazuje pozicije dodatnih bočnih podpor zgornjega
pasu paličnega nosilca z rdečo barvo, z zeleno barvo pa so prikazane pozicije paličnih prečk, ki služijo
kot bočne podpore zgornjemu pasu paličnega nosilca. Tloris s prikazanimi dodatnimi bočnimi
podporami zgornjega pasu paličnega nosilca pa je razviden iz priloge C in slike 92.

Slika 91: Pozicije dodatnih bočnih podpor zgornjega pasu paličnega nosilca (rdeča barva)

Slika 92: Tloris hale z bočnimi podporami zgornjega pasu paličnega nosilca
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Preverimo za najbolj kritično bočno podporo zgornjega pasu paličnega nosilca. Izbočno silo, ki deluje
na bočno podporo ocenimo kot 1 % tlačne sile zgornjega pasu:
4229 kN
= 43 kN
100

Za bočne podpore izberemo natezne elemente S235, ki so nameščeni na vsako stran podprtega nosilca;
razvidni iz priloge C. Sila, ki jo mora prevzeti bočna podpora, ki je pod kotom 30° znaša:
43 kN
 =
= 25 kN
cos 30° ∙ 2
 ∙ 
  , =

 ∙ 


25 kN ∙ 1,0

= 1,10 cm
23,5 kN/cm
4∙
4 ∙ 1,1 cm

=
= 11,8 mm


 = 14 mm

Bočne podpore spodnjega pasu paličnega nosilca:
Težava pri spodnjem pasu paličnega nosilca je bila enaka kot pri zgornjem le, da so se tukaj tlačne sile
pojavile v krajnih poljih. Spodnji pas paličnega nosilca je tako bilo potrebno še dodatno bočno podpreti
na vsaki strani v zadnjem polju, in sicer enkrat med členkastimi priključki paličnih prečk; spodnja slika.

Slika 93: Pozicije dodatnih bočnih podpor spodnjega pasu paličnega nosilca (rdeča barva)

Slika 94: Tloris hale z bočnimi podporami spodnjega pasu paličnega nosilca
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Slika 93 z zeleno barvo prikazuje pozicije paličnih prečk, ki služijo kot bočne podpore spodnjemu pasu
paličnega nosilca, z rdečo barvo pa prikazuje pozicije dodatnih bočnih podpor spodnjega pasu paličnega
nosilca. Tako smo v zadnjih poljih uklonsko dolžino okoli šibke smeri zreducirali iz 6 m na 3 m. Tloris
bočnih podpor spodnjega pasu paličnega nosilca je viden v prilogi C in na sliki 94.

Slika 95: Osne sile v spodnjem pasu paličnega nosilca pri NC MSN

Sila, ki jo mora prevzeti bočna podpora znaša:
2816 kN
= 29 kN
100
29 kN
= 34 kN
 =
cos 30°
 ∙ 
  , =

 ∙ 


34 kN ∙ 1,0
= 1,5 cm

23,5 kN/cm

4 ∙ 1,5 cm
4∙
=
= 13,8 mm



 = 16 mm

6.3.9

Vertikale in diagonale paličnega nosilca

Palični nosilec se nahaja v paličnem okvirju razvidnem na sliki 87. Sliki 96 a in b pa prikazujeta le
vertikale ter diagonale paličnega nosilca.

a)

Vertikale

b)

Diagonale

Slika 96: Vertikale in diagonale paličnega nosilca v 3D modelu konstrukcije
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Za vertikale in diagonale paličnega nosilca velja enaka zgodba, kot za vertikale in diagonale paličnih
prečk, le da so zaradi večjih obremenitev v tem delu posledično večji profili. Vertikale so tlačeni
elementi (priloga A), diagonale pa natezni elementi (priloga A) z izjemo krajnih dveh, kjer se zaradi
konstrukcijskega sistema pojavijo v diagonali tlaki (slika 88). Uklonske dolžine za močno in šibko os
smo vzeli sistemske dolžine (priloga A).
6.3.10 Stebra s sestavljenim prerezom v paličnem okvirju

Slika 97: Stebra s sestavljenim prerezom v paličnem okvirju v 3D modelu konstrukcije

Stebra s sestavljenim prerezom razvidna na sliki 97 smo zasnovali tako, da smo ustvarili nekakšno
delovanje okvira v paličnem nosilcu s poševnima stebroma, posledično je poševni steber obremenjen
predvsem tlačno. Na obeh koncih je poševni steber členkasto pritrjen. Prvotna izbira profila za poševni
steber je bil ogromen HEB profil, vzrok za tako velik profil pa je bila stabilnost izven ravnine. Ena
izmed rešitev je bila, da bi poševni steber na polovici višine bočno podprli ter tako bočne podpore peljali
v prečke vertikalnega povezja. S takšno rešitvijo bi dodatno obremenili prečke vertikalnega povezja v
šibki smeri, zato je ta rešitev izzvenela. Odločili smo se, da za poševni steber izberemo škatlast profil
za boljšo stabilnost izven ravnine. Z izbiro tovrstnega profila ni potrebe po dodatni bočni podpori na
polovici višine stebra. Uklonske dolžine poševnega stebra so okoli glavne osi enake polovici dolžine
stebra, saj je bočno podprt s polnilnimi elementi, v šibki smeri pa je uklonska dolžina enaka celotni
dolžini poševnega stebra, saj v tej smeri nima bočnega podpiranja. Polnilni elementi dejansko ne dobijo
velikih obremenitev, vendar pa jih je bilo potrebno ustrezno izbrati glede na izvedbo spoja, saj gre za
spoj med votlimi profili; izračun spoja je predstavljen v poglavju 8.
6.3.11 Horizontalno povezje
Horizontalno povezje (slika 98 a) je konstrukcijski sistem, ki prenaša horizontalne obremenitve, in sicer
prenaša horizontalne obremenitve do vertikalnega povezja.
Navadno imajo strešne lege funkcijo, da prenašajo horizontalno obtežbo v horizontalno natezno povezje
ter, da služijo kot podpora zgornjim pasovom paličnih prečk, v našem primeru pa to funkcijo opravljajo
povezovalni horizontalni elementi (slika 98 b).
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a)

Horizontalno natezno povezje

b)
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Povezovalni horizontalni elementi

Slika 98: Horizontalno natezno povezje in povezovalni horizontalni elementi v 3D modelu konstrukcije

Horizontalno natezno povezje in povezovalni horizontalni elementi se nahajajo v ravnini zgornjih pasov
paličnih prečk; spuščeno pod nivo leg, saj lege ne sodelujejo pri prevzemu horizontalne obtežbe. Že
samo ime horizontalnega nateznega povezja nam pove, da diagonale prenašajo le natezne sile,
povezovalni horizontalni elementi pa so tlačni elementi. Uklonske dolžine povezovalnih horizontalnih
elementov so razdalje med paličnimi nosilci v močni in šibki smeri.
6.3.12 Vertikalno povezje
Vertikalna povezja so palični konstrukcijski sistemi (stebri, diagonale in prečke vertikalnega povezja),
ki prenašajo horizontalne obremenitve (veter, potres) iz horizontalnega povezja v tla. Sočasno stebri
vertikalnega povezja sodelujejo pri prenosu gravitacijskih sil in so lahko tudi del momentnega okvirja,
ki potega v pravokotni smeri na povezje.
Hala je bila zasnovana tako, da so stebri členkasto pritrjeni in je bilo zato potrebno za horizontalno
stabilnost hale dodati še vertikalna povezja v obeh smereh (slika 99), pri čemer smo za vertikalna
povezja izbrali V-povezja.

Slika 99: Vertikalna povezja v 3D modelu konstrukcije

Vertikalno povezje smo zasnovali tako, da tvorijo kote med 30˚ in 60˚, idealno bi bilo 45˚, vendar pa
smo glede na raster stebrov in ostalih elementov zagotovili pogoju kotov pri povezjih (slika 100).
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Slika 100: Vertikalno povezje

a)

Diagonale vertikalnega povezja

b)

Prečke vertikalnega povezja

Slika 101: Diagonale in prečke vertikalnega povezja v 3D modelu konstrukcije

Uklonske dolžine diagonal vertikalnega povezja (slika 101 a) so za obe smeri enake sistemskim
dolžinam. Za prečke vertikalnega povezja (slika 101 b) pa je uklonska dolžina okoli močne osi enaka
polovici dolžine, uklonska dolžina izven ravnine pa je enaka kar celotni dolžini elementa. Izbira profilov
za vertikalno povezje je razvidna iz preglednice 28 ter iz priloge A.
6.3.13 Parapetni stebrički

Slika 102: Parapetni stebrički v 3D modelu konstrukcije

Namen modeliranja parapetnih stebričkov v 3D modelu je bil predvsem pri obtežbi vetra, saj smo tako
dobili bolj realno obremenitev. Parapetni stebrički se nahajajo povsod po obodu strehe (slika 102) in
zagotavljajo enako višino streh v vseh pogledih.
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79

Mejno stanje uporabnosti

Mejno stanje uporabnosti je po standardu SIST EN 1990 prepuščeno dogovoru med naročnikom in
projektantom oziroma so lahko tudi predmet nacionalnega dodatka. Slovenski nacionalni dodatek k
SIST EN 1990 podaja priporočene vrednosti glede omejitev pomikov pri karakterističnih obtežnih
kombinacijah, ki jih lahko projektant v dogovoru z naročnikom tudi omili (ali celo zaostri).
Upogibki in vibracije predstavljajo reverzibilna stanja (konstrukcija je popolnoma v elastičnem stanju),
zato se za kontrolo upogibkov in lastnih frekvenc po SIST EN 1990 lahko uporabi pogosto obtežno
kombinacijo. Vendar pa so v slovenskem nacionalnem dokumentu k SIST EN 1990 podane omejitve
pomikov le za karakteristično obtežno kombinacijo in ne za pogosto obtežno kombinacijo.
Zato smo preverili mejno stanje uporabnosti pri karakterističnih obtežnih kombinacijah (NC MSU v
prilogi A) kot jih predpisuje slovenski ND.
6.4.1

Omejitev navpičnih premikov konstrukcij
Preglednica 29: Omejitev navpičnih premikov konstrukcij

Pomiki  pri NC MSN mm

Omejitev:

 /300 mm

   /300

Zgornji in spodnji pas
paličnega nosilca:

74 mm  120 mm

36 m/300 = 120 mm

Zgornji pasovi
paličnih nosilcev na
krajšem delu hale:

Kontrola:

60 mm  100 mm

30 m/300 = 100 mm

se nadaljuje…
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…nadaljevanje preglednice 29

Spodnji pasovi
paličnih nosilcev na
krajšem delu hale:

60 mm  100 mm

30 m/300 = 100 mm

Zgornji pasovi
paličnih nosilcev na
daljšem delu hale:

86 mm  150 mm

45 m/300 = 150 mm

Spodnji pasovi
paličnih nosilcev na
daljšem delu hale:
45 m/300 = 150 mm

85 mm  150 mm

Navpični premiki kontinuiranih strešnih leg so preverjeni pri dimenzioniranju le-teh v petem poglavju.
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Omejitev vodoravnih pomikov konstrukcij

Kontrolirali smo relativne pomike stebrov in vodoravne globalne pomike.
Omejitev relativnih pomikov stebrov
Preglednica 30: Omejitev lokalnih pomikov stebrov

Pomiki  pri NC MSN mm

Omejitev:
 /300

   /300

Najdaljši stebri na
višjem delu hale:

46 mm  53 mm

15,8 m/300 = 53 mm

Kontrola:

Slika 103 prikazuje maksimalni relativni pomik stebrov, ki znaša /331 kar je manj kot /300; s tem
pogojem zadostimo lokalnim pomikom stebrov.

Slika 103: Relativni pomiki stebrov pri NC MSU

Stebre na višjem delu hale smo morali povečati ravno zaradi lokalnih pomikov in ne zaradi nosilnosti.
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Omejitev vodoravnih globalnih pomikov
Omejili smo pomike za primer industrijske stavbe brez žerjavnih prog. Pri vodoravnih globalnih
pomikih smo preverili kar pomike iz ovojnice za NC MSU (priloga A); slika 104. Če bi bili pomiki
preveliki bi preverili največji pomik v eni smeri in nato pripadajoči pomik v drugi smeri za isti obtežni
primer.
Preglednica 31: Vodoravni globalni pomiki

 pri NC MSU

 pri NC MSU

Globalni pomiki na višjem delu jeklene hale

Globalni pomiki na nižjem delu jeklene hale

Slika 104: Globalni pomiki  in  na vrhu stebrov pri NC MSU
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Preglednica 32: Omejitev vodoravnih globalnih pomikov

Pomiki pri NC MSN ( )

Omejitev:
 /150

Pomik na višjem delu jeklene hale:


+ ,
= 23 mm) + 4 mm) = 24 mm
 = ,

15,8 m/150 = 105 mm

Kontrola:

   /150
24 mm  105 mm

Pomik na nižjem delu jeklene hale:


 = ,
+ ,
= 21 mm) + 2 mm) = 22 mm

11,3 m/150 = 75 mm

22 mm  75 mm
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7

ANALIZA SEIZMIČNEGA VPLIVA GLAVNE NOSILNE KONSTRUKCIJE

Analizo seizmičnega vpliva glavne nosilne konstrukcije smo naredili po standardu SIST EN 1998 [18].
Naredili smo jo zaradi velike lastne teže jeklene konstrukcije. K povečanju stalne obtežbe prispeva tudi
lastna teža fotovoltaike, ki je nameščena čez celotno streho hale. Z večanjem lastne in stalne teže se
večajo tudi seizmične sile, zato smo naredili analizo seizmičnega vpliva glavne jeklene nosilne
konstrukcije.
Osnovni podatki o potresnem vplivu so razvidni v poglavju 3 (potresni vpliv). Slika 105 prikazuje
možne metode analize potresnega vpliva.

Metoda analize

Linearne
metode analize

Modalna analiza
s spektri odziva

Nelinearne
metode analize

Metoda z
vodoravnimi silami

Slika 105: Metode analize pri potresni obremenitvi [12]

Za analizo hale, ki je obremenjena s potresno obtežbo smo naredili modalno analizo s projektnim
spektrom odziva.
7.1

Nihajni časi in nihajne oblike

Nihajne čase smo izračunali s programom Scia Engineer. Računski model je v osnovi ostal enak kot pri
statični globalni analizi z nekaj spremembami ter dopolnitvami. Za določitev nihajnega časa in
projektnih potresnih sil smo mase nanesli ročno na model (slika 106), saj smo le tako dobili globalni
odziv konstrukcije (slike 107 –109) in ne lokalnih nihanj. Gostoto jekla smo nastavili na 0 in ročno
nanesli mase v vozlišča strehe, kot je prikazano na sliki 106.
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Slika 106: Ročno nanešene mase (lastna teža in stalna obtežba)

Upoštevali smo sledečo masno kombinacijo:
∑ " + "  ∙ ∑
 =  ∙ 

 …
 …
 …
…
 …

karakteristična vrednost lastne in stalne obtežbe
karakteristična vrednost spremenljive obtežbe
koeficient za kombinacijo spremenljivega vpliva
faktor zasedenosti etaž
koeficient za navidezno stalno vrednost spremenljivega vpliva

Pri masni kombinaciji jeklene hale je nastopala le lastna teža nosilne jeklene konstrukcije in stalna
obtežba (priloga B), saj koristne obtežbe na strehi ni, sneg pa se ne kombinira s potresom.
Pri modalni analizi s spektri odziva je potrebno upoštevati vse nihajne oblike, ki pomembno vplivajo na
odziv konstrukcije. Vsota efektivnih mas, ki ustrezajo upoštevanim nihajnim oblikam mora znašati vsaj
90 % celotne mase. V našem primeru se je aktiviralo 90 % celotne mase praktično v dveh nihajnih
oblikah (smer X: 2. oblika 85 %, 14. oblika 9 % in smer Y: 1. oblika 82 %, 3. oblika 11 %; priloga B).
V preglednici 33 so razvidni prvi nihajni časi jeklene hale, podrobneje pa so razvidni iz priloge B.
Preglednica 33: Nihajni časi

Nihajna oblika
1
2
3

 s
0,48
0,43
0,40
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Slike 107 –109 prikazujejo prve nihajne oblike hale.

Slika 107: Prva nihajna oblika hale; translacijska v Y smeri

Slika 108: Druga nihajna oblika hale; translacijska v X smeri

Slika 109: Tretja nihajna oblika hale; torzijska nihajna oblika
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7.2
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Kombinacija za potresno projektno stanje

Vpliv potresa upoštevamo kot nezgodni vpliv, ki ga z ostalimi vplivi kombiniramo v skladu s
kombinacijo vplivov za potresna projektna stanja:

 …

∑ " + "  ∙ ∑ " + " 
projektna vrednost potresnega vpliva

Program Scia Engineer ni upošteval lastne teže modelirane jeklene konstrukcije, ker smo jo zaradi
izogiba lastnih nihanj elementov nastavili na 0. Posledično smo morali na vse modelirane jeklene
elemente linijsko nanesti lastno težo (priloga B: LASTNA TEŽA).
7.3

Kombinacija obremenitev iz dveh vodoravnih smeri

Upoštevati je potrebno istočasno delovanje potresnega vpliva v obeh vodoravnih smereh, pri čemer se
kombinirajo notranje sile in pomiki. Vplivi obeh smeri se lahko kombinirajo po SRSS pravilu (kvadratni
koren vsote kvadratov) ali pa po kombiniranju z izrazoma:  " + " 0,3 ∙  in  " + " 0,3 ∙  . Odločili
smo se za kombinacijo po metodi SRSS. Ker SRSS poda samo pozitivne vrednosti notranjih statičnih
količin, je potrebno ustrezno kombinirati še notranje statične količine. Predmet kombinacije vplivov so
vogalni stebri saj sodelujejo v obeh smereh. Kombinacije obremenitev dveh vodoravnih smeri so vidne
iz priloge B.
7.4

Slučajna ekscentričnost

Slučajna ekscentričnost znaša 5 % tlorisne dimenzije objekta v vsaki od obeh vodoravnih smeri objekta.
S slučajno ekscentričnostjo zajamemo morebitna odstopanja od projektne razporeditve mas in togosti
ob enem pa tudi prostorsko spreminjanje potresnega gibanja. Slučajno ekscentričnost smo zajeli z
dodatnim torzijskim momentom, ki je določen kot SRRS kombinacija mementov zaradi vplivov v X in
Y smeri.
 = 1865 kN
 = 1791 kN
 = 75 m
 = 36 m
 =  ∙ 0,05 ∙  = 1865 kN ∙ 0,05 ∙ 36 m = 3357 kNm
 =  ∙ 0,05 ∙  = 1791 kN ∙ 0,05 ∙ 75 m = 6716 kNm

 …
 …

 …
 …

 …
 …
 …

 = ± +  = ±3357 kNm) + 6716 kNm) = ±7509 kNm
potresna sila v smeri X
potresna sila v smeri Y
tlorisna dimenzija v smeri X
tlorisna dimenzija v smeri Y
torzijski moment zaradi potresne sile v smeri X
torzijski moment zaradi potresne sile v smeri Y
celoten dodatni torzijski moment
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Celoten dodatni torzijski moment smo razdelili na linijsko obtežbo po okvirjih, nato smo slučajno
ekscentričnost smiselno dodali k vsem kombinacijam; priloga B. Za takšen pristop smo se odločili, ker
jeklena hala nima toge diafragme kamor bi lahko preprosto točkovno nanesli dodaten torzijski moment.
Moment lahko razdelimo na dvojico sil v našem primeru na dvojice linijskih obtežb; slika 110.

Slika 110: Skica principa razdelitve dodatnega torzijskega momenta na okvirje

 = ∑ , ∙  ∙  
Za kontrolo smo samodejno zajeli slučajno ekscentričnost s programom Scia Engineer, saj to program
omogoča. Dobili smo enak odziv, kot če smo slučajno ekscentričnost upoštevali z dodatnim torzijskim
momentom. To smo naredili samo za primerjavo, vendar pa je v magistrski nalogi slučajna
ekscentričnost upoštevana z dodanim torzijskim momentom, kot je razvidno iz priloge B.
7.5

Kontrola vpliva teorije drugega reda

Preveriti je bilo potrebno ali moramo upoštevati tudi vpliv teorije drugega reda pri potresnem
projektnem stanju. Vpliv TDR upoštevamo v primeru, ko je:
0,1    0,2

Upoštevamo ga tako, da učinke potresnega vpliva povečamo s faktorjem  .
 ∙ 
 ∙ ℎ
 =  ∙ 
1
 =
1

=

…
 …
 …
 …
ℎ…

koeficient občutljivosti za etažne pomike
celotna sila težnosti v obravnavani etaži in nad njo upoštevana pri potresnem projektnem
stanju
celotna prečna sila v etaži zaradi potresa
projektni etažni pomik
višina etaže

 in  izpisani iz priloge B, pomiki razvidni na koncu priloge B.
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 =  Ž +  = 2495  + 4218  = 6713 
, = 1865 
, = 1791 
 =

 =

6713 kN ∙ 2,8 cm ∙ 1,5
= 0,01
1865 kN ∙ 1550 cm

6713 kN ∙ 3,7 cm ∙ 1,5
= 0,014
1791 kN ∙ 1550 cm

  0,1

;   

Torej v analizi pri potresnem projektnem stanju vpliva teorije drugega reda ni bilo potrebno upoštevati.
7.6

Dimenzioniranje nosilne konstrukcije pri potresnem projektnem stanju

Ker je celotna prečna sila, ki ustreza potresni projektni kombinaciji, izračunana s faktorjem obnašanja
za konstrukcije, ki niso sposobne sipati energijo ( = 1,5), večja od projektne vrednosti celotne prečne
sile iz kombinacij z vetrom, je bilo posledično potrebno narediti kontrolo nosilnosti in pomikov pri
potresnih projektnih kombinacijah.
Notranje sile smo izračunali z elastično globalno analizo, dimenzioniranje pa v celoti opravili v skladu
z EC3, saj se tak način lahko uporabi za enoetažne stavbe [12].
7.6.1

Kontrola nosilnosti prerezov in stabilnosti elementov

V prilogi B je prikazan model jeklene konstrukcije, mase, obtežba, kombinacije ter prikazano je
dimenzioniranje glavne nosilne jeklene konstrukcije na seizmične vplive. Pri dimenzioniranju smo za
uklonske dolžine upoštevali sistemske dolžine; 2. način v preglednici 21.
Pri seizmičnem projektnem stanju je bilo potrebno povečati profile zavetrovanja, tako horizontalnega
kot tudi vertikalnega, saj le-ti elementi prevzemajo horizontalno obtežbo, ki pa je v potresnem
projektnem stanju večja kot pri statični analizi s horizontalno obtežbo vetra. Končni profili in skupine
elementov so podrobneje razvidni iz preglednice 28 in priloge B, kjer je celoten izpis iz programa Scia
Engineer za potresno projektno stanje.
Posebnost dimenzioniranja pri potresnem projektnem stanju so bila horizontalna natezna povezja.
7.6.2

Dimenzioniranje horizontalnega nateznega povezja

Posebnost dimenzioniranja elementov pri potresnem projektnem stanju so bila horizontalna centrična
povezja. V računskem modelu sta upoštevani obe (tlačna in natezna) diagonali. Ker je modalna analiza
linearna, se v diagonalah pojavi tudi tlak, čeprav diagonale tlaka ne nosijo. Zato smo horizontalna
natezna povezja pri potresnem projektnem stanju dimenzionirali peš.
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Slika 111: Osne sile v horizontalnem povezju pri projektnem potresnem stanju

Predpostavili smo, da je obremenitev natezne diagonale enaka vsoti natezne sile in tlačne sile:
 = 112 kN + |  121 kN| = 233 kN
Horizontalno povezje: RND30, S355
Kontrola nosilnosti nateznega horizontalnega povezja pri projektnem potresnem stanju:
 ∙ 
  , =

233 kN  , =

7.7

∙ )
∙, /




,

= 250,9 kN

Kontrola poškodb

Pri opravljeni linearni analizi s projektnimi potresnimi silami pomike izračunamo tako, da dobljene
pomike z linearno analizo pri projektnih potresnih silah, pomnožimo s faktorjem obnašanja . To velja
iz predpostavke, da so pomiki pri elastičnem in neelastičnem obnašanju konstrukcije enaki. Dalje je tak
način izračuna pomikov ustrezen za konstrukcije, ki imajo nihajne čase večje od nihajnega časa  . Če
pa ima konstrukcija nihajne čase manjše od nihajnega časa  , nam tak način določanja pomikov daje
premajhne vrednosti.
V našem primeru je hala bolj toga, ker so nihajni časi manjši od nihajnega časa  zato nam zgoraj
opisani način določanja pomikov daje premajhne vrednosti. Naredili smo kontrolo pomikov za bolj toge
konstrukcije. Za konstrukcije, ki imajo nihajne čase manjše od nihajnega časa  in imajo duktilne
nekonstrukcijske elemente morajo pomiki zadoščati naslednjemu pogoju:

 …
…
ℎ…

 ∙   0,0075 ∙ ℎ
etažni pomik
redukcijski faktor, ki upošteva manjšo povratno dobo potresa (95 let) povezano z zahtevo
po omejitvi poškodb ( = 0,5 za kategorijo pomembnosti II)
etažna višina
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Preglednica 34: Reducirani pomiki pri potresnem projektnem stanju

Pomiki 

Pomiki



Globalni pomiki na višjem delu jeklene hale

Globalni pomiki na nižjem delu jeklene hale

Slika 112: Maksimalni globalni pomiki  in  na vrhu stebrov pri potresnem projektnem stanju

Slika 112 prikazuje maksimalne pomike v vozliščih za POTRES v prilogi B. Pomike dobljene s
potresnim projektnim stanjem (slika 112) je potrebno pomnožiti s faktorjem obnašanja  = 1,5.
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Preglednica 35: Kontrola poškodb pri seizmičnem vplivu

,


+ ,


∙∙

Pomik na višjem delu jeklene hale:
37 mm) + 14 mm)  ∙ 1,5 ∙ 0,5 = 30 mm

Pomik na nižjem delu jeklene hale:
22 mm) + 9 mm)  ∙ 1,5 ∙ 0,5 = 19 mm

Omejitev:

0,0075 ∙ 


,

+

Kontrola:


,
∙

 ∙   0,0075 ∙ 

0,0075 ∙ 15,8 m
= 119 mm

30 mm  119 mm

0,0075 ∙ 11,3 m
= 84 mm

19 mm  84 mm
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DIMENZIONIRANJE SPOJEV

Obravnavali smo tri različne spoje, in sicer:
• varjeno vozlišče palic iz votlih profilov,
• spoj diagonale – prečka in
• priključek diagonale na steber.
Dimenzioniranje obravnavanih spojev je potekalo po standardu SIST EN 1993-1-8 [23].
Detajlni izrisi spojev so priloženi v prilogi C.
8.1

Varjena vozlišča palic iz votlih profilov

Vozlišče poševnega stebra in polnilnih elementov je varjeno iz votlih profilov, pri čemer se stikajo
pravokotne votle polnilne palice in pravokotni votli pas. Pri tovrstnih spojih navidezna debelina stene
votlih profilov ne sme biti manjša od 2,5 mm in ne sme biti večja od 25 mm. Koti med pasovi in
polnilnimi palicami ter med sosednjimi polnilnimi palicami morajo zadoščati naslednjemu pogoju:
∅  30°.

Slika 113: Vizualizacija spoja poševni steber – polnilo
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Slika 114: Koti med pasovi in polnilnimi palicami

∅  30°
Pri tovrstnih spojih ločimo spoje z režo in spoje s preklopom (slika 115), v magistrskem delu smo
obravnavali spoj z režo, kot prikazuje slika 115 levo.

Slika 115: Vozlišča z režo in preklopom

Pri vozliščih z režo je potrebno zagotoviti dovolj prostora za ustrezno izdelavo zvarov. Reža med
sosednjima polnilnima palicama zato ne sme biti manjša od  +  (obravnavano v nadaljevanju).
Evrokod obravnava več vrst vozlišč palic iz votlih profilov:
• vozlišče K,
• vozlišče KT,
• vozlišče N,
• vozlišče T,
• vozlišče X,
• vozlišče Y,
• vozlišče DK,
• vozlišče KK,
• vozlišče TT,
• vozlišče DY in
• vozlišče XX.
V našem primeru smo obravnavali vozlišče K (slika 116).
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Slika 116: Vozlišče K

Možni načini porušitev v vozliščih z votlimi profili:
a) porušitev stene pasu v stiku s polnilnimi palicami (plastična porušitev stene pasu) ali
plastifikacija pasu (plastična porušitev prečnega prereza pasu),
b) porušitev bočne stene pasu (ali porušitev stojine pasu) s plastifikacijo ali nestabilnostjo (lokalno
izbočenje ali uklon bočne stene ali stojine pasu),
c) strižna porušitev pasu,
d) prebojna strižna porušitev stene votlega profila pasu (nastanek razpoke, ki lahko povzroči
odtrganje polnilne palice od pasu),
e) porušitev polnilne palice z zmanjšano sodelujočo širino (razpoke v zvaru ali v polnilni palici),
f) lokalno izbočenje polnilne palice ali pasu v neposredni okolici vozlišča.
Preverimo območja veljavnosti in v primeru, če je spoj v tem območju preverimo le nekatere načine
porušitev v vozlišču.
Območja veljavnosti za varjena vozlišča, kjer se stikajo okrogle ali pravokotne votle polnilne
palice in pravokotni votli pasovi (preglednica 7.8 v SIST EN 1993-1-8):
 =  = ℎ = ℎ = 80 mm
 =  = 4 mm
 = 350 mm
ℎ = 300 mm
 = 16 mm
Preverili smo območja veljavnosti za vrsto vozlišča REŽA K:
 / = 80 mm/350 mm = 0,23  0,35 ,
pri čemer smo ugotovili, da potrebujemo večje polnilne palice ter s tem zagotovimo pogoju. Pravokotne
votle polnilne palice smo zato povečali na 140  140  4 mm.
 =  = ℎ = ℎ = 140 mm
 =  = 4 mm
 = 350 mm
ℎ = 300 mm
 = 16 mm
Ponovno smo preverili območja veljavnosti:
 / = 140 mm/350 mm = 0,40  0,35
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Tlak:

 / = 140 mm/4 mm = 35  35
ℎ / = 140 mm/4 mm = 35  35

2. razred kompaktnosti:

Nateg:

/ = 132 mm/4 mm = 33  38 ∙ 1 = 38
 / = 140 mm/4 mm = 35  35
ℎ / = 140 mm/4 mm = 35  35

ℎ / = 300 mm/350 mm = 0,86  0,5
ℎ / = 300 mm/350 mm = 0,86  2
ℎ / = 140 mm/140 mm = 1  0,5
ℎ / = 140 mm/140 mm = 1  2
 / = 350 mm/16 mm = 21,9  35
ℎ / = 300 mm/16 mm = 18,8  35

2. razred kompaktnosti:

/ = 318 mm/16 mm = 19,9  38 ∙ 1 = 38
/ = 268 mm/16 mm = 16,8  38 ∙ 1 = 38
 = 47 mm   +  = 4 mm + 4 mm = 8 mm

Slika 117: Prvotna reža

 +  + ℎ + ℎ 140 mm + 140 mm + 140 mm + 140 mm
=
= 0,467
4 ∙ ℎ
4 ∙ 300 mm
/ = 47 mm/350 mm = 0,14  0,5 ∙ 1  ) = 0,5 ∙ 1  0,467) = 0,27
=

Reža pri spoju ni ustrezala zgornjemu pogoju, zato smo režo razširili na način, da smo horizontalno
polnilno palico prestavili nižje. Dodatnega lokalnega momenta zaradi nastale ekscentričnosti nismo
upoštevali, ker je izjemno majhen in nima vpliva na nosilnost in stabilnost poševnega stebra.
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Slika 118: Varjeno vozlišče palic iz votlih profilov s končno režo

 = 100 mm
 = 100 mm   +  = 4 mm + 4 mm = 8 mm
 +  + ℎ + ℎ 140 mm + 140 mm + 140 mm + 140 mm
=
=
= 0,467
4 ∙ 300 mm
4 ∙ ℎ
/ = 100 mm/350 mm = 0,29  0,5 ∙ 1  ) = 0,5 ∙ 1  0,467) = 0,27
/ = 100 mm/350 mm = 0,29  1,5 ∙ 1  ) = 1,5 ∙ 1  0,467) = 0,8
Modeliranje polnilnih palic s členki
Ker smo zaradi pogojev vozlišča povečali polnilne elemente je potrebno preveriti ali lahko polnilni
element modeliramo s členki. Po SIST EN 1993-1-8, 5.1.5(3) se lahko sekundarne momente, ki
nastanejo zaradi rotacijske togosti vozlišča zanemarijo, če geometrija vozlišča izpolnjuje kriterije iz
Preglednice 7.8.

Slika 119: Modeliranje polnilnih palic s členki
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Pogoj: sistemska dolžina polnilne palice je vsaj 6-kratnik višine elementa:
1477mm  6 ∙ 140 mm = 840 mm
Vozlišče ustreza pogojem iz preglednice 7.8, zato je bilo potrebno upoštevati le načine porušitev, ki so
podane v ustreznih preglednicah, kjer se za projektno nosilnost spoja vzame manjša od vrednosti za
relevantne načine porušitve.
Obravnavali smo ravninsko neojačano vozlišče, kjer smo preverili še dodatne pogoje (preglednica 7.9 v
SIST EN 1993-1-8). V primeru, da je vozlišče v območju veljavnosti teh pogojev v preglednici 7.9, je
potrebno preveriti samo dva načina porušitev.
Dodatni pogoji (preglednica 7.9 iz standarda):
Preglednica 36: Dodatni pogoji

Polnilne palice

Vrsta vozlišča

Kvadratni votli
profili

Reža K

Parametri vozlišč
0,6 

0,6 

 
∙

 1,3

Parametri vozlišč

140 mm + 140 mm
=1
2 ∙ 140 mm
 1,3

 /  15

350 mm/16 mm =
21,9  15

Vozlišče ustreza dodatnim geometrijskim pogojem iz preglednice 7.9 iz standarda, zato smo
preverili samo naslednja dva načina porušitve:
a) porušitev stene pasu v stiku s polnilnimi palicami in
b) porušitev polnilne palice z zmanjšano sodelujočo širino,
kjer se za projektno osno nosilnost vzame manjša od obeh vrednosti.
Obremenitve vozlišča
Spodnje slike prikazujejo obremenitve za dimenzioniranje spoja pri najbolj kritični obtežni kombinaciji
(NC 34; priloga A).

a) Osne sile

b) Upogibni moment

Slika 120: Osne sile in upogibni moment v poševnem stebru
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Slika 121: Osne sile v polnilnih elementih

Slika 122: Obremenitve v vozlišču

a) Porušitev stene pasu v stiku s polnilnimi palicami (Preglednica 7.10, SIST EN 1993-1-8)
Ker spoj ustreza pogojem v preglednici 7.8 in preglednici 7.9 v SIST EN 1993-1-8 lahko osno nosilnost
določimo z izrazi iz preglednice 7.10:

,

  1,0
8,9 ∙  , ∙  ∙  ∙   + 
, =
∙
 /
sin 
2 ∙ 

350 mm
=
=
= 10,94
2 ∙  2 ∙ 16 mm
 = 1,0
, ,
4423 kN
92 kNm
=
+
=
+
= 28 kN/cm



, 1,95 ∙ 10 m
1,81 ∙ 10 m
=

, / 28 kN/cm )/35,5 kN/cm )
=
= 0,79

1
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0,4 ∙ 
0,4 ∙ 0,79
= 1,3 
= 0,62  1,0

0,467
 = 69°
14 cm + 14 cm
8,9 ∙ 10,94, ∙ 0,62 ∙ 35,5 kN/cm ∙ 1,6 m)  2 ∙ 35 cm 
, =
∙
= 710 kN  15 
1,0
sin 69°
 = 42 °
14 cm + 14 cm
8,9 ∙ 10,94, ∙ 0,62 ∙ 35,5 kN/cm ∙ 1,6 cm)  2 ∙ 35 cm 
, =
∙
= 991 kN  33 kN
sin 42°
1,0
 = 1,3 

b) Porušitev polnilne palice z zmanjšano sodelujočo širino
Porušitev polnilne palice z zmanjšano sodelujočo širino je kontrola za polnilne palice s preklopom, zato
v tovrstnem spoju te kontrole ni bilo potrebno narediti.
Zvar mora biti izveden po celotnem obsegu priključenega votlega profila, pri čemer so dovoljeni čelni,
kotni zvari ali kombinacija obeh. Debelina pločevine mora biti vsaj 4 mm, v našem primeru znaša ravno
4 mm. Izbrali smo polno nosilni kotni zvar.
 = 33 kN
 = 4 
 = 3 mm
 = 3 mm
 =  ∙ 4 ∙ 140 mm = 0,3 cm ∙ 4 ∙ 14 cm = 16,8 cm

33 

36 kN/cm

=
=
2
kN/cm

=
= 20,8 kN/cm

16,8 cm
 ∙  ∙ √3 0,8 ∙ 1,25 ∙ √3
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Spoj diagonale – prečka

Slika 123: Vizualizacija spoja diagonale - prečka

Zaradi geometrijskega prekrivanja diagonal (slika 124) v spoju nismo mogli izvesti direktne privaritve
diagonal na prečko, zato je bilo potrebno izvesti spoj z dodatno pločevino (slika 125).

Slika 124: Geometrijsko prekrivanje diagonal

Prečka: HEA 160, S355
Diagonale: 140  140  6 mm, S235
Pločevina: 8 mm, S355
Obremenitev spoja (uklonska nosilnost diagonale; izpisano iz priloge B pri dimenzioniranju diagonale):
 = , = 405 kN
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Slika 125: Spoj diagonale - prečka

8.2.1

Kotni zvar med diagonalo in pločevino

Zvar:

Dolžina zvara:

  3 mm
, = min ;   = min8 mm; 6 mm = 6 mm
 ≅ 0,5 ∙ , = 3 mm


=
4 ∙  4 ∙  ∙ ,,

36 kN/cm
 =
=
= 20,8 kN/cm
 ∙  ∙ √3 0,8 ∙ 1,25 ∙ √3

405 kN
,, 
=
= 16,3 cm
4 ∙  ∙ , 4 ∙ 0,3 cm ∙ 20,8 kN/cm
,  ,, + 4 ∙  = 163 mm + 4 ∙ 3 mm = 175 mm
, = 18 cm
,  ∥ =

Kontrola dolžine zvara:
,, = ,  4 ∙  = 180 mm  4 ∙ 3 mm = 168 mm
max6 ∙  ; 30 mm  ,,  150 ∙ 
max6 ∙ 3 mm; 30 mm = 30 mm  168 mm  150 ∙ 3 mm = 450 mm
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Dimenzioniranje vozliščne pločevine [12, 24]

Raznos napetosti pod kotom °

Slika 126: Raznos napetosti pod kotom 30° in kontrola oslabljenega prereza vozliščne pločevine

Kontrola oslabljenega prereza vozliščne pločevine
 = 140 mm + 2 ∙ 180 mm ∙ tan 30°) = 348 mm
 = č ∙  = 8 mm ∙ 348 mm = 27,8 cm
 ∙  27,8 cm ∙ 35,5 kN/cm
, =
=
= 986 

1,25
 = 405 kN  , = 986 kN
8.2.3

Zvar med pločevino in prečko

Zvar:

 = 4 mm

Varjeno po celotni dolžini pločevine: , = 73 cm

Kontrola dolžine zvara:
,, = ,  4 ∙  = 730 mm  4 ∙ 4 mm = 714 mm
max6 ∙  ; 30 mm  ,,  150 ∙ 
max6 ∙ 4 mm; 30 mm = 30 mm  714 mm  150 ∙ 4 mm = 600 mm

Računska dolžina zvara je ,, = 600 mm, pri čemer je zvar dejansko izveden po celotni dolžini,
po obeh straneh.
Obremenitev na zvar (iz tlačno nateznih diagonal):
, = 2 ∙  ∙ cos90°  37°) = 2 ∙ 405 kN ∙ cos90°  37°) = 488 kN
,  ∥

,
,
=
2 ∙  2 ∙  ∙ ,,

36 kN/cm
=
= 18,5 kN/cm
 =
 ∙  ∙ √3 0,9 ∙ 1,25 ∙ √3
,  2 ∙  ∙ ,, ∙ ,
488 kN  2 ∙ 0,4 cm ∙ 60 cm ∙ 18,5 kN/cm = 888 kN
,  ∥ =
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Priključek diagonale na steber

Slika 127: Vizualizacija spoja diagonala – steber

Steber: HEB300, S355
Diagonala: 140  140  6 mm, S235
Pločevina: 10 mm, S355
Vijaki: M30, kvalitete 10.9,  = 1000 MPa
Obremenitev spoja (uklonska nosilnost diagonale; izpisano iz priloge B pri dimenzioniranju diagonale):
 = , = 405 kN
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Slika 128: Spoj diagonala – steber

8.3.1

Dimenzioniranje zvara med pločevino in diagonalo

Zvar:

  3 mm
 = min ;   = min10 mm; 6 mm = 6 mm
, = 0,46 ∙  = 0,46 ∙ 6 mm = 2,76 mm
 = 3 mm

Dolžina zvara:
,  ∥



=
4 ∙ , 4 ∙  ∙ ,,

36 kN/cm
, =
=
= 20,8 kN/cm
 ∙  ∙ √3 0,8 ∙ 1,25 ∙ √3

405 kN
,, 
=
= 16,2 cm
4 ∙  ∙ , 4 ∙ 0,3 cm ∙ 20,8 kN/cm
,  ,, + 4 ∙  = 162 mm + 4 ∙ 3 mm = 174 mm
, = 18 cm
,  ∥ =
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Kontrola dolžine zvara:
,, = ,  4 ∙  = 180 mm  4 ∙ 3 mm = 168 mm
max6 ∙  ; 30 mm  ,,  150 ∙ 
max6 ∙ 3 mm; 30 mm = 30 mm  168 mm  150 ∙ 3 mm = 450 mm
8.3.2

Dimenzioniranje vijakov
 = 10 mm

Izbrano imamo pločevino debeline:

 = 30 mm
 =  + 3 mm = 30 mm + 3 mm = 33 mm
 = 5,61 cm
, = 1,2 ∙  = 1,2 ∙ 33 mm = 4,0 cm
, = 40 + 4 ∙  = 40 + 4 ∙ 10 mm = 8,0 m
 = 6 cm
, = 1,2 ∙  = 1,2 ∙ 33 mm = 4,0 cm
, = 40 + 4 ∙  = 40 + 4 ∙ 12 mm = 8,0 cm
 = 7 cm

, = 2,2 ∙  = 2,2 ∙ 33 mm = 7,3 cm
, = min14 ∙ ; 200 mm = min14 ∙ 10 mm; 200 mm = 14,0 cm
 = 10 cm
,

, = 2,2 ∙  = 2,2 ∙ 33 mm = 7,3 cm
= min14 ∙ ; 200 mm = min14 ∙ 10 mm; 200 mm = 14,0 cm
 = 11 cm

Torna nosilnost vijakov:
Sila prednapetja:

, = 0,7 ∙  ∙  = 0,7 ∙ 100 kN/cm ∙ 5,61 cm = 392,7 kN

Projektna torna nosilnost spoja:

 ∙  ∙ 
∙ ,

 = 1,0 (koeficient, ki zajame vpliv velikosti in oblike lukenj)
 = 1,0 (število tornih površin)
 = 0,5 (torni količnik)
 = 1,25 (delni varnostni faktor za MSN)
1,0 ∙ 1,0 ∙ 0,5
, =
∙ 392,7 kN = 157,1 kN
1,25
 = 4 (število vijakov)
,  ,
, =

, =




=

 


= 102 kN  , = 157,1 kN
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Kontrola bočne nosilnosti vijakov:
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 ∙  ∙  ∙  ∙ 



 = min 2,8 ∙  1,7  2,5; 1,4 ∙  1,7  2,5


70 mm
110 mm
 1,7 = 4,2  2,5; 1,4 ∙
 1,7 = 2,97  2,5 = 2,5
 = min 2,8 ∙
33 mm
33 mm

60 mm
 =
=
= 0,71
3 ∙  3 ∙ 33 mm

100 kN/cm
 = min  ;
; 1,0 = min 0,71;
= 2,1; 1,0 = 0,61

49 kN/cm
 =  = 10 mm
 = 1,25
2,5 ∙ 0,61 ∙ 49 kN/cm ∙ 3,0 cm ∙ 1,0 cm
= 179,3 kN
, =
1,25
,  ,
, =




=

, =

 


= 102 kN  , = 179,3 kN

Strižni iztrg (angl. block shear):
Strižni iztrg je sestavljen iz strižne porušitve v robni vrsti vijakov, ki je vzporedna prečni smeri, in iz
nateznega pretrga vzdolž linije vijakov, ki je ob natezni strani skupine vijakov.
 …
 …

neto prerez območja pločevine v strigu
neto prerez območja pločevine v nategu
3,3 cm
 ∙ 1,0 cm = 22,1 cm
2
 = 11 cm  3,3 cm) ∙ 1,0 cm = 7,7 cm


  , =  ∙
+  ∙

√3 ∙ 

 = 2 ∙ 6 cm + 10 cm  3,3 cm 

405 kN  7,7 cm ∙
8.3.3

 /
,

+ 22,1 cm ∙

, /
√∙,

Kontrola neto preseka pločevine [12, 24]

Slika 129: Raznos obtežbe pod kotom 30°

= 754 kN
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 = 2 ∙  ∙ tan 30° +   2 ∙  = 2 ∙ 10 cm ∙ tan 30° + 11 cm  2 ∙ 3,3 cm = 15,95 cm
 = č ∙  = 1,0 cm ∙ 15,95 cm = 15,95 cm
0,9 ∙  ∙  0,9 ∙ 15,95 cm ∙ 49 kN/cm
 =
=
= 562 kN

1,25
 = 405 kN   = 562 kN
8.3.4

Dimenzioniranje zvara med pločevino in stebrom
  3 mm
 = min ;   = min10 mm; 11 mm = 10 mm
, = 0,58 ∙  = 0,58 ∙ 10 mm = 5,8 mm
 = 4 mm
 = 37°
 =  ∙ sin) = 405 kN ∙ sin37°) = 244 kN
∥ =  ∙ cos) = 405 kN ∙ cos37°) = 324 kN
, = 30 cm
,, = ,  4 ∙  = 300 mm  4 ∙ 4 mm = 284 mm

244 kN
 =
=
= 10,8 kN/cm
2 ∙  ∙ ,, 2 ∙ 0,4 cm ∙ 28,4 cm
∥
324 kN
∥ =
=
= 14,3 kN/cm
2 ∙  ∙ ,, 2 ∙ 0,4 cm ∙ 28,4 cm

∥ +  = 14,3 kN/cm ) + 10,8 kN/cm ) = 18 kN/cm
 =



 ∙  ∙ √3

=

49 kN/cm

0,8 ∙ 1,25 ∙ √3

= 28,3 kN/cm

∥ +  = 18 kN/cm  , = 28,3 kN/cm

Kontrola dolžine zvara:
,, = ,  4 ∙  = 300 mm  4 ∙ 4 mm = 284 mm
max6 ∙  ; 30 mm  ,,  150 ∙ 
max6 ∙ 4 mm; 30 mm = 30 mm  284 mm  150 ∙ 4 mm = 600 mm

Dejansko je dolžina zvara , = 71 cm, saj je le tako geometrijsko možno izvesti spoj.
8.3.5

Stojina stebra

Na stojino stebra pride obremenitev iz diagonale, ki povzroča upogibni moment. Obremenitev prevzame
stojina stebra in lahko tudi pasnice. Pasnice sodelujejo pri prevzemu obremenitve v primeru majhne
privarjene pločevine; slika 130. V tem primeru je računski model na obeh straneh togo vpet (slika 130
spodaj).
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Slika 130: Sodelovanje stojine stebra pri nizkih pločevinah

Z večanjem višine privarjene pločevine se togost pasnic zmanjšuje, lahko pride do rotacije pasnic in
tako posledično za računski model stojine stebra vzamemo prostoležeči nosilec in smo na varni strani;
slika 131.

Slika 131: Zanemarjeno sodelovanje pasnic stebra pri visokih pločevinah

Uporabili smo model s prostoležečim nosilcem; iz slike 132 je razviden model za kontrolo odpornosti
stojine stebra.
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Slika 132: Model za kontrolo stojine stebra

Obremenitev izhaja iz nosilnosti diagonale:
 = , = 405 kN
 =  =  ∙ sin) = 405kN ∙ sin37°) = 244 kN
 = š 300 = 0,3 m
  244 kN 0,3 m
= ∙ =
∙
= 19 kNm
2 2
2
2

Sodelujoč prerez stojine stebra je na sliki 132 obarvan vijolično.

ℎ ∙ 
71 cm ∙ 1,1 cm)
=
= 21,4 cm
=
4
4
 ∙  21,4 cm ∙ 35,5 kN/cm
 = 19 kNm 
=
= 7,6 kNm

1,0
Stojina stebra ne more prevzeti obremenitve iz diagonale.
Ojačitev stojine stebra s pločevino – varianta 1
Stojino stebra smo ojačali s pločevino debeline 1,0 cm (slika 128). Preverili smo ali ojačana stojina
prenese moment kateri izhaja iz upogibne nosilnosti diagonale:
 = 10 mm   = 11 mm
 =  +  = 11 mm + 10 mm = 2,1 cm
ℎ ∙   71 cm ∙ 2,1 cm)
=
= 78,2 cm
 =
4
4
 ∙  78,2 cm ∙ 35,5 kN/cm
 = 19 kNm 
=
= 27 kNm

1,0
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Ojačitev stojine stebra z ojačitvenimi rebri – varianta 2
Dopustno bi bilo ojačati stojino stebra z ojačitvenimi rebri (slika 133).

Slika 133: Stojina stebra ojačana z ojačitvenimi rebri

Zaradi vstavitve ojačitvenih reber se spremeni sodelujoča dolžina zvara med pločevino in stojino stebra.
Ojačitvena rebra so debeline: , = 1,0 cm.
Zvar:

 = 3 ∙ 2 ∙ , + 5 ∙   = 3 ∙ 2 ∙ 1,0 cm + 5 ∙ 1,1 cm) = 22,5 cm
 = 4 mm
 = 37°
 =  ∙ sin) = 405 kN ∙ sin37°) = 244 kN
∥ =  ∙ cos) = 405 kN ∙ cos37°) = 324 kN
,, =  = 22,5 cm

244 kN
 =
=
= 13,6 kN/cm
2 ∙  ∙ ,, 2 ∙ 0,4 cm ∙ 22,5 cm
∥
324 kN
∥ =
=
= 18 kN/cm
2 ∙  ∙ ,, 2 ∙ 0,4 cm ∙ 22,5 cm
∥ +   ,

∥ +  = 18 kN/cm ) + 13,6 kN/cm ) = 23 kN/cm
 =



 ∙  ∙ √3

=

49 kN/cm

0,8 ∙ 1,25 ∙ √3

= 28,3 kN/cm

∥ +  = 23 kN/cm  , = 28,3 kN/cm

Vendar je ta rešitev z ojačitvenimi rebri dosti slabša rešitev oziroma je neugodna zaradi korozije, ker na
ojačitvenih rebrih pride do zastajanja vode in s tem pospešene korozije.
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Kontrola stojine stebra na drug način [25]

Slika 134: Porušni mehanizem stojine stebra

Formule veljajo za kontrolo stojine stebra pri tlačno obremenjenenih stebrih. Tovrstna kontrola stojine
stebra je potrebna v primeru enostranskega priključka na stojino in tudi v primeru neneakomerno
obremenjenih dvostranskih priključkih na stojino.
  ,
 = , = 11 mm
ℎ = 712 mm
 =  = 208 mm
ℎ 712 mm
 =
=
= 3,42
 208 mm
 = 10 mm
 = 0,7 ∙ 
 = 4 mm
 4 mm
=
= 5,7 mm
=
0,7
0,7
 + 2 ∙  10 mm + 2 ∙ 5,7 mm
 =
=
= 0,103

208 mm
1
1
kN
,, = ∙ , ∙  = ∙ 49  ∙ 1,1 cm) = 14,8 kN
4
4
cm
8 ∙ ,,
∙  + 1,5 ∙ 1   ), ) =
 ∙ 1   )
8 ∙ 14,8 kN
=
∙ 3,42 + 1,5 ∙ 1  0,103), ) = 580,9 kN
1,1 ∙ 1  0,103)
, =

 = 244 kN  , = 580,9 kN

Po teh izračunih stojine stebra ni potrebno ojačati.
Vendar smo stojino stebra vseeno ojačali z ojačitveno pločevino; slika 128 in priloga C.
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ZAKLJUČEK

V magistrskem delu smo projektirali jekleno halo v skladu s standardi Evrokod s podrobno analizo
snežne obtežbe. Projektiranje jeklene hale je obsegalo zasnovo glavne nosilne jeklene konstrukcije,
razčlenitev obtežb, dimenzioniranje nosilne konstrukcije, dimenzioniranje značilnih spojev ter detajlni
izrisi konstrukcije.
V poglavju, ki se nanaša na obtežbe smo določili stalne, spremenljive in seizmične obtežbe, ki smo jih
nato v nadaljevanju upoštevali pri projektiranju. Poudarek je bil na snežni obtežbi, predvsem na obtežbi
snega na strehah, ki mejijo na višje objekte ali so blizu njih, saj je obravnavana jeklena hala zasnovana
ravno tako, da je izpostavljena tovrstni snežni obtežbi. Standard SIST EN 1991-1-3 zahteva, da bi moral
biti vsak nadstrešek oziroma vsak objekt, ki meji na višje objekte ali je blizu njih projektiran na
kopičenje snega na dolžini snežnega nanosa. Parametri pri tovrstni snežni obtežbi so v veliki meri
prepuščeni nacionalni določitvi. V Sloveniji smo privzeli priporočene vrednosti parametrov, kar
pomeni, da pri tovrstni snežni obtežbi karakteristično obtežbo snega pomnožimo s faktorjem, ki ima
zalogo vrednosti med 0,8 in 4. Tovrstna obtežba snega najverjetneje izvira iz pokrajin z majhno
karakteristično obtežbo snega in je povsem razumno, da se karakteristično obtežbo pomnoži s faktorjem
do 4. To je primerno tudi za obalno kraško regijo, kjer je karakteristična obtežba snega nizka, pojavi
snežnih zametov in s tem kopičenje snega pa zelo verjetni. Za primerjavo: Francija, ki ima že tako
manjšo karakteristično obtežbo snega ima tudi parametre s katerim množijo manjše, in sicer med 0,5 in
2,8. Po drugi strani pa je Avstrija, ki ima malo večjo karakteristično snežno obtežbo kot v Sloveniji,
faktorje omejila med 0,8 in 2, kar pomeni, da ne upošteva tako velike snežne obtežbe na strehi, ki meji
na višje objekte ali je blizu njih. Ponekod v Sloveniji je že karakteristična obtežba snega velika, zato
obtežba snega na strehi, ki meji na višje objekte ali je blizu njih pomeni ogromne obtežbe (velikostnega
reda 10 kN/m ), kar pa v večini primerov praktično ni mogoče. Tovrsten primer se je zgodil ravno pri
projektiranju obravnavane jeklene hale, kjer je že karakteristična obtežba snega velika, poleg tega pa je
bila obtežba snega na delu strehe, ki meji na višje objekte ali je blizu njih ogromna, in sicer zaradi
privzetih priporočenih vrednosti parametrov; karakteristično obtežbo snega smo pomnožili s
faktorjem 3,58.
Zaradi velike obtežbe snega smo imeli težave pri določitvi strešne konstrukcije, kjer je bila prvotna
rešitev uporaba strešnih sendvič panelov, vendar se bi le-ti pri tako veliki snežni obremenitvi preveč
deformirali; izolacija se bi strižno deformirala. Tako smo izbrali trapezno pločevino ter izolacijo. Poleg
omenjenega problema, je bilo potrebno na območju snežnega nanosa zgostiti in dodatno bočno podpreti
kontinuirane strešne lege.
Dimenzioniranje jeklene hale je bilo opravljeno s programom Scia Engineer. Najprej smo dimenzionirali
kontinuirane strešne lege, katere smo nato v prostorskem numeričnem modelu uporabili za realnejši
raznos vertikalne obtežbe.
Za statične obremenitve je bilo izvedeno dimenzioniranje glavne nosilne jeklene konstrukcije na
prostorskem numeričnem modelu z nelinearno globalno analizo ob upoštevanju teorije drugega reda in
nepopolnosti.
V večini primerov je lastna teža jeklenih hal dosti manjša od karakteristične obtežbe snega, zato snežna
obtežba predstavlja glavno vertikalno obtežbo, veter pa glavno horizontalno obtežbo, saj so zaradi
majhne lastne teže tudi vztrajnostne sile majhne. Obravnavana jeklena hala ima po celotni strehi sončno
elektrarno in se je tako lastna teža povečala, kar se je odrazilo v povečanju vztrajnostnih sil. Za seizmične
obremenitve je bila izvedena modalna analiza s spektri odziva, pri čemer je obravnavana jeklena hala
projektirana kot konstrukcija z majhnim sipanjem energije. Kar pomeni, da smo notranje sile izračunali
z elastično globalno analizo, dimenzioniranje pa opravili v skladu s standardi iz skupine Evrokod 3 (brez
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metode načrtovanja nosilnosti). Zaradi vplivov potresne obtežbe pa smo spoje diagonal dimenzionirali
na nosilnost diagonale in ne na projektne obremenitve.
V zadnjem delu magistrskega dela smo dimenzionirali tri značilne spoje, k prilogi magistrskega dela pa
smo dodali izpis iz programa Scia Engineer za statično analizo glavne nosilne konstrukcije, izpis iz
programa Scia Engineer za analizo seizmičnega vpliva glavne nosilne konstrukcije, pozicijske načrte
glavne nosilne konstrukcije ter izrise glavnih spojev.
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