
 

Technický list: RIBfem PONTI® stahlverbund 
 

  

Výkonný výpočetní a posudkový nástroj FEM na spřažené 
ocelobetonové mosty 
PONTI® stahlverbund obj.č.: 11.10.495 
PONTI® stahlverbund EXPERT  obj.č.: 11.10.496 
nebo jako rozšíření PONTI® / TRIMAS® 
RTstahlverbund rahmen obj.č.: 11.11. 459 
RTstahlverbund fem  obj.č.: 11.11. 469 

• efektivní návrh a posouzení volitelně dle EN 1994-2, 
EN DIN 1994-2 nebo DIN Fachberichte 104  

• komplexní statika spřažených ocelobetonových 
mostů s technologií variant průřezů 

• přímé zohlednění časové historie postupu výstavby, 
statického systému a zatížení 

• automatický výpočet tzv. sekundárních účinků 
zatížení z vlivu dotvarování a smršťování 

• komplexní výpočetní modely mostů včetně 
spolupůsobení spodní stavby 

PONTI®stahlverbund – systém FEM na spřažené ocelobetonové mosty
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RIBfem PONTI® – inovativní mostařský software pro praktická inženýrská řešení 

Komplexní zpracování ocelobetonových mostů 
Komplexnost výpočetních modelů spřažených 
ocelobetonových mostů a jejich navrhování v souladu 
s novými evropskými normami se v inženýrské praxi již 
neobejde bez optimální softwarové podpory. Vedle 
osvědčeného programového balíku PONTI® na statickou 
analýzu a posuzování železobetonových, předpjatých 
monolitických nebo spřažených beton-beton mostů (viz 
samostatné technické listy PONTI® a PONTI®betonverbund) 
RIB nabízí rovněž komplexní analýzu spřažených 
ocelobetonových mostů, která tak profesionálně podporuje 
uživatele při výpočtech a při vedení relevantních návrhů.  
Mohou být zpracovávány následující výpočetní modely: 

• trámové mosty jako vícetrámové prostorové rošty 
• komorové mosty 
• obloukové a rámové mosty 
• kombinované prutové a skořepinové konstrukce 
• celkové modely včetně mostních opěr a pilot 

Vedle lineární analýzy FEM je k dispozici pro velké 
deformace i cílený geometricky nelineární výpočet. 
 

 

 
Software pro mostařskou praxi 
Modulární programový systém PONTI®stahlverbund 
EXPERT se skládá ze tří komponent, VQ1, TRIMAS®fem 
a VTR, které navzájem sdílejí datový model prostřednictvím 
otevřených rozhraní. Všechny aplikační oblasti jsou 
optimálně podporovány profesně orientovaným pracovním 
prostředím. Jednotlivé návrhy produkují přehledné 
výsledkové diagramy jako např. průběhy využití pro 
jednotlivé mezní stavy únosnosti, únavy a použitelnosti. 
Graficky interaktivní prostředí návrhů umožňuje v 
kterémkoliv okamžiku výměnu spřažených průřezů, resp. 
dílčích průřezů. Po provedení změny je do značné míry 
automatizovaně opět proveden návrh spřažené konstrukce.  

Centrální správa průřezů 
Na rozdíl od monolitických mostů je vhodný popis 
spřažených průřezů včetně jejich historie vzniku 
a zatěžování podstatně náročnější a má při sestavování 
výpočetních modelů zásadní význam. V průběhu 
navrhování vede každá změna průřezu, resp. úprava dílčího 
průřezu nosníku zpravidla ke změně tuhosti celkové 
konstrukce a ke změně zatížení od vlastní tíhy. Z těchto 
důvodů je velmi důležitá možnost v rámci výpočetního 
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modelu a v návaznosti na návrh mostu efektivně přiřazovat 
a upravovat spřažené průřezy a z nich odvozené varianty. 
Aplikace v praxi osvědčené a uznávané metody tzv. 
celkového průřezu (viz EN 1994-2) totiž vede na tzv. 
varianty průřezů závislé na typu zatížení a skutečné poloze 
průřezu na mostu. Zadání jediného tvaru spřaženého 
průřezu se tak „vnitřně rozpadá“ minimálně na jeho 28 
variant! Z uvedeného je zřejmé, že optimální práce s 
průřezy je podstatným faktorem celého pracovního postupu.  

 
Ocelové nosníky mohou být provedeny jako otevřené, 
svařované profily I, které se skládají vždy ze tří dílčích 
průřezů pro horní pás, žebro a dolní pás nebo jako 
válcované profily I. Betonová deska může být popsána až 
pěti dílčími průřezy s rozdílnými sklony. 
Řešení ocelových profilů I opatřených již prefabrikovanou 
deskou jako ztraceným bedněním a ocelových truhlíků, 
resp. komor je k dispozici ve funkčních rozšířeních 
RTstahlverbundFT a RTstahlverbundKT 

Zadávání nezávisle na síti FEM 
PONTI®stahlverbund EXPERT zohledňuje všechny 
technologické zvláštnosti spřažených ocelobetonových 
mostů, které vyplývají ze spřažení těchto dvou různorodých 
materiálů a mají tak podstatný vliv na jejich tuhostní a 
deformační chování. Zohlednění úseků betonáže, oblastí 
tvorby trhlin v betonové desce nad podporami a její 
spolupůsobící oblasti je v maximální míře automatizováno. 
Pro každý stavební stav se zohledňuje vliv montážní a 
zatěžovací historie a redistribuce, včetně vlivů historie 
průřezů pomocí techniky variant. 
Dle potřeb statického návrhu mohou být nosníky 
modelovány s konstantní výškou nebo s náběhy. 

 
Zohlednění historie výstavby ve výpočetním modelu 
Každý statický model spřaženého mostu musí zohledňovat 
vlivy vzniku trhlin v betonu, vlivy historie výstavby a zatížení 
a vlivy dotvarování a smršťování. Změny statického modelu 
v důsledku jiných variant průřezů, úseků betonáže, 
materiálů, uložení, tuhosti kloubů apod. probíhají 
v oddělených stavebních stavech. Výkonné funkce přitom 
zajišťují bezpečnou a rychlou změnu variant průřezů 
závislých na zatížení. 

Vzhledem k tomu, že se při definici tuhosti jednotlivých 
průřezů aplikuje tzv. metoda celkového průřezu, přistupují 
do výpočtu automaticky další fiktivní stavební stavy pro 
sekundární zatížení v důsledku dotvarování a smršťování, 
poklesů podpor a popř. vynucených přetvoření. Bez 
zapracování vlivů etapovité výstavby do výpočetního 
modelu nelze vyhovět požadavkům aktuálních evropských 
norem. 

Výkonná technologie FEM 
PONTI®stahlverbund EXPERT využívá funkční spektrum 
systému FEM TRIMAS®. Vyšetření deformací a vnitřních 
účinků probíhá moderní technologií konečných prvků. 
Obsažená knihovna konečných prvků umožňuje řešení 
nejrůznějších inženýrských úloh v oblasti staveb mostů: 

• prostorové příhradové a nosníkové pruty  
• prostorové deskové, stěnové a zakřivené skořepinové 

prvky 
• objemové a kontaktní prvky (v případě rozšíření o 

vrstevnatý model podloží) 
V systému TRIMAS® lze modelovat jak prostorové prutové, 
tak i kombinované prutové a plošné konstrukce. Obvykle se 
uvažuje s tuhostí nosníků v podélném směru a příčným 
roznosem zatížení přes ortotropní desku. Podrobný popis 
tohoto systému FEM je obsahem samostatného 
technického listu TRIMAS®. 

 
Praktické zadávání vnějších zatížení 
Možné je zadávání všech běžných typů zatížení nezávisle 
na dělení sítě FEM, jako např. bodová zatížení, lineárně 
proměnná spojitá zatížení, nosníková zatížení, teplotní 
zatížení, vynucené deformace, libovolná plošná zatížení a 
pojezd zatěžovacích vlaků. Každý zatěžovací stav se z 
hlediska zvolené normy a typu konstrukce klasifikuje svým 
tzv. atributem. Předdefinovány jsou veškeré běžné typy 
mostních zatížení s příslušnými kombinačními součiniteli dle 
nastavené normy. Program umožňuje až šest různých 
jízdních pruhů. Z přiřazení atributů zatěžovacím stavům jsou 
automaticky sestaveny veškeré potřebné návrhové 
kombinace. 

Zadání spojitých zatížení probíhá s odkazem na absolutní 
nebo relativní délku základny danou začátkem a koncem 
zatěžované osy. Definice os je libovolná, tj. mohou být 
tvořeny např. po jednotlivých polích nebo konstrukčních 
dílcích. 
Generování pojezdu zatěžovacích vlaků probíhá 
automatizovaně pomocí obsažených normových (EN, DIN) 
nebo vlastních zatěžovacích maker. Zatěžovací makro se 
přitom pohybuje s předepsaným přírůstkem podél libovolné 
osy s nebo bez excentricity k ose zatěžovaného dílce a 
vytváří tak jednotlivé zatěžovací stavy. Obalová křivka 
těchto zatěžovacích stavů se automaticky vyhodnocuje 
vylučujícím způsobem a je obsažena v příslušných 
návrhových kombinacích. 
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Zohlednění historie zatěžování 
Historie zatěžování musí korespondovat s procesem 
výstavby. Roznos příčného zatížení na spřažené nosníky se 
uskutečňuje nejlépe ortotropně působící deskou vozovky. 
Zatížení vlastní tíhou se stanovuje vždy z aktuálních 
parametrů spřažených průřezů. Principielně se všechna 
zatížení mostu rozdělují do tří skupin: 
Dlouhodobá zatížení: zatížení ocelových nosníků, zatížení 
betonáží, vystrojení konstrukce a poklesy podpor, resp. 
předepsané deformace. 
Krátkodobá zatížení: užitná zatížení, únavová zatížení, 
teplotní zatížení, zatížení větrem, rozjezdové a brzdné 
účinky. 
Sekundární zatížení: primární a sekundární smršťování, 
dotvarování v důsledku betonáže, vystrojení konstrukce a 
poklesů podpor. 
Každý zatěžovací stav je v souladu se svojí aktivací 
přiřazen určitému stavebnímu stavu. Aby bylo možné 
uvažovat betonovou a ocelovou část jako jeden průřez, 
přepočítávají se jejich časově závislé tuhosti pro 
„dlouhodobá zatížení“ a „sekundární zatížení“ redukčními 
součiniteli. U „krátkodobých zatížení“ se naopak používají 
časově nezávislé redukční součinitele. 
 

 

Sekundární účinky 
Generování všech sekundárních zatížení od zatížení 
betonáží, vystrojení konstrukce, smršťování a předepsaných 
deformací probíhá samočinně formou ekvivalentních 
teplotních zatížení. Primární smršťování se zohledňuje 
automaticky – k již existujícím stavebním stavům 
vyplývajících z úseků betonáže a krátkodobých zatíženích 
jsou programem vytvářeny další stavební stavy: PT (pro 
dotvarování v důsledku zatížení betonáží a vystrojením 
konstrukce), S (pro primární a sekundární smršťování), D 
(pro sekundární poklesy podpor a předepsané deformace). 

 

Výkonná technologie kombinací 
Výkonné funkce pro zatěžovací modely proměnného 
zatížení pro silniční, železniční mosty a lávky pro pěší a 
cyklisty dle normy Eurocode podporují rychlé a efektivní 
zpracování krátkodobých zatížení. Přiřazením tzv. atributů 
zatěžovacím stavům jsou pak generovány veškeré 
kombinace = obálky zatěžovacích stavů v souladu s 

evropskou mostní normou EN 1991-2. Veškerá tato 
nastavení lze přitom dále libovolně upravovat a doplňovat. 
Šablony kombinačních stavů generují veškeré nutné 
kombinace pro posuvy, reakce a vnitřní účinky dle typů 
zatěžovacích stavů a příslušných kombinačních součinitelů. 

 

Návrhy spřažené konstrukce 
Zavedením nových evropských mostních norem do stavební 
praxe došlo k podstatné internacionalizaci projektování a 
realizace inženýrských staveb. 
Návrhy a posouzení spřažených ocelobetonových mostů 
probíhají v PONTI®stahlverbund EXPERT volitelně podle 
obecné evropské normy EN 1994-2 nebo národní DIN EN 
1994-2, popř. podle nadále platné normy DIN Fachberichte 
104. Koncepce evropských návrhových norem vychází ze 
systému „tří komponent“, které stejným významem v sobě 
zahrnují mezní stavy únosnosti, použitelnosti a životnosti. 

 
V PONTI®stahlverbund EXPERT obsahuje následující 
návrhy a posudky spřažených ocelobetonových nosníků: 
Mezní stavy únosnosti s výjimkou únavy 

• klasifikace průřezů 
• plastická a elastická momentová únosnost 
• momentová únosnost omezená přetvořením 
• plastická smyková únosnost 
• interakce ohybu, normálové a posouvající síly 
• vyboulení stěny stojiny indukované pásnicemi 

Mezní stavy únosnosti při únavě 
• ekvivalentní rozkmit únavového porušení výztuže 
• ekvivalentní rozkmit únavového porušení ocelových 

nosníků 
• tlaková únava betonu
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Mezní stavy použitelnosti 
• omezení napětí ve výztuži 
• omezení napětí v oceli nosníků 
• omezení tlakových napětí v betonu 
• minimální výztuž (počátek vzniku trhlin) 
• stabilita trhlin 
• kvazistálé deformace 

Zajištění spřažení 
• únosnost spřahovacích trnů 
• pokrytí spřahovacích trnů na MSÚ 
• pokrytí spřahovacích trnů na MSP 
• konstrukční provedení spřahovacích trnů 
• únava spřahovacích trnů 
• posudek smyku betonové desky 

V průběhu navrhování jsou kdykoliv možné graficky 
interaktivní změny spřaženého průřezu, resp. dílčích 
průřezů, jakož i tuhostí spřahovacích trnů a příčných výztuh. 

 

Přehledné výstupy výsledků 
Veškerá zadání systému a výsledky se graficky zobrazují. 
Zobrazení výsledků je volitelně buď přímo na statickém 
modelu nebo na zvoleném konstrukčním dílci ve formě 
průběhů. Zobrazení v diagramu obsahuje jak zatěžovací 
křivky všech návrhů, tak i výsledky mezních stavů 
únosnosti, použitelnosti, únavy spřahovacích trnů. Každý 
jednotlivý návrh lze zobrazit samostatně graficky. V 
prohlížeči výsledků lze grafickou selekcí myší zobrazovat a 
tisknout detailní informace ke zvolenému místu. Všechny 
výsledky lze po jejich předcházející volbě a volbě místa 
tisknout i ve formě dokumentů. Výstupy jsou k dispozici i ve 
formátu čitelném např. pro MS Word. 
Optimalizace průřezů 
Za účelem dodatečné optimalizace návrhu mostní 
konstrukce je možná výměna, resp. doplnění nových 
průřezů s okamžitým automatickým vyhodnocením všech 

relevantních posudků na základě dříve stanovených 
vnitřních účinků a jejich návrhových kombinací obsažených 
v databance výsledků. Optimalizace využití průřezů tak 
nejprve probíhá velmi operativně a rychle přímo v 
návrhovém prostředí. 
Po dosažení přibližně požadovaných stupňů využití průřezů 
lze následně provést kompletní, tj. přesný přepočet modelu 
s již vyměněnými průřezy a jejich finální posouzení 

Posouzení stability 
S rozšířením softwarového balíku PONTI®stahlverbund 
EXPERT o volitelný licenční modul RTstabil fem lze např. 
na samostatném výpočetním modelu vyšetřovat stabilitu 
jednotlivých ocelových nosníků. 

Mostařský software se špičkovou technologií 
V nedávné minulosti byly nosné konstrukce mostů často 
navrhovány s jednotnou materiálovou koncepcí. V 
nejčastějších případech se jednalo o železobetonové nebo 
předpjaté monolitické konstrukce. Současný trend vede ke 
stále častějšímu uplatňování spřažených ocelobetonových 
konstrukcí, neboť je u těchto typů konstrukcí optimálněji – 
zejména v oblastech pozitivního ohybového momentu – 
využíván materiál železobetonu desky a ocele nosníku. 
Hlavními výhodami těchto typů spřažených konstrukcí jsou 
zejména úspory plynoucí z nižší vlastní tíhy mostu, rychlá 
výstavba díky vysokému podílu dílenských prvků, snadnější 
obslužnost staveniště prostřednictvím stávajících 
komunikací, bezproblémová betonáž mostovky a velmi 
dobrá údržba a provoz všech podstatných konstrukčních 
prvků po dobu jejich životnosti. 

Na vyhovění požadavků praxe je nezbytné používání 
moderního a výkonného softwaru, který nabízí integrované 
řešení pro všechny podstatné procesy – nezávisle na 
použitém materiálu. PONTI®stahlverbund EXPERT je 
novým mostařským softwarem RIB na statickou analýzu a 
navrhování spřažených ocelobetonových mostů, který 
nabízí optimální řešení všestranných inženýrských úloh. 
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