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1.  Úvod 
 

1.1 O programu CRANEWAY 

Vážení uživatelé programu CRANEWAY, 

program, který se Vám dostává do rukou, rozšiřuje nabídku produktů firmy DLUBAL o oblast 
posuzování nosníků jeřábových drah. Uživatelská přívětivost, která je pro naše programy tak 
typická, umožňuje i leckdy náročná posouzení podle norem DIN 4132, DIN 18800 či EN 1993-6 
provést jednoduše a s přehledem. 

Vstupní údaje o nosnících jeřábových drah se zadávají v programu CRANEWAY. Ze zatížení se 
vytvoří zatěžovací stavy, které se uvažují pro jednotlivé polohy jeřábu. Na každou polohu 
vychází tři kombinace zatížení. Při výpočtu každé kombinace zatížení se uvažují tři úrovně 
zatížení, abychom získali vnitřní síly pro obecnou analýzu napětí, pro posouzení na deformace 
a posouzení na provozní odolnost, resp. na únavu. Vnitřní síly se počítají podle teorie II. řádu 
pro vzpěr zkroucením. Z těchto vnitřních sil pak vychází CRANEWAY při posouzeních podle EN 
1993-6 či podle DIN 4132 a DIN 18800. 

Níže stručně shrnujeme funkcionalitu programu CRANEWAY: 

• Vstupy 

Přehledné členění vstupních údajů 

Grafické zobrazení a 3D vizualizace téměř všech vstupních údajů 

Přejímání průřezů z rozsáhlé databáze průřezů RSTABu/RFEMu 

Přejímání jeřábů z jeřábové databáze nebo z vlastní, uživatelem definované knihovny 

Výpočet vlastních tvarů při zohlednění zatížení a automatické přiřazení vlastních tvarů 
jako imperfekcí 

Automatické stanovení napěťových bodů a přiřazení kategorií vrubů 

Množství parametrů pro nastavení výpočtu 

• Výsledky 

Přehledný souhrn všech výsledků 

Přehledné rozčlenění výsledků podle jednotlivých posouzení do samostatných tabulek 

Zobrazení výsledků ve výstupních tabulkách: celkově, pro jednotlivá místa x, v 
napěťových bodech 

Možnost snadno si výsledky ověřit na základě podrobných mezihodnot 

Vyhodnocení výsledků v tabulkách i v grafickém zobrazení 

Výstupní protokol s možností individuálního uspořádání 

Převádění obrázků do výstupního protokolu 

Věříme, že Vám náš program značně usnadní práci. Pro další vývoj programu vždy uvítáme, 
pokud nám sdělíte Vaše přání a podnětné návrhy na zlepšení programu vycházející z praxe. 

Přejeme Vám mnoho zábavy a úspěchů při práci s naším programem CRANEWAY. 

Vaše společnost ING. SOFTWARE DLUBAL S.R.O. 
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1.2 Tým pro vývoj programu CRANEWAY 
Na vývoji programu CRANEWAY se podíleli: 

Koordinátoři programu 
Dipl.-Ing. Georg Dlubal Ing. Marek Posch 

Programátoři 
Ing. Marek Posch Ing. Martin Deyl 

Design programu, dialogů a ikon 
Dipl.-Ing. Georg Dlubal MgA. Robert Kolouch 

Testování programu 
Dipl.-Ing. (FH) Steffen Clauß 
Dipl.-Ing. (FH) René Flori 

Ing. Jakub Harazín 
Ing. Marek Posch 

Lokalizace programu a manuály 
Dipl.-Ing. (FH) Steffen Clauß 
MA SKT Anton Mitleider 

Mgr. Petra Pokorná 
Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl 

Technická podpora a závěrečná kontrola 
M.Eng. Cosme Asseya 
Dipl.-Ing. (BA) Markus Baumgärtel 
Dipl.-Ing. Moritz Bertram 
Dipl.-Ing. (FH) Steffen Clauß 
Dipl.-Ing. Frank Faulstich 
Dipl.-Ing. (FH) René Flori 
Dipl.-Ing. (FH) Stefan Frenzel 
Dipl.-Ing. (FH) Walter Fröhlich 
Dipl.-Ing. (FH) Bastian Kuhn 

Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Lex 
Dipl.-Ing. (BA) Sandy Matula 
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Meierhofer 
M.Eng. Dipl.-Ing. (BA) Andreas Niemeier 
M.Eng. Dipl.-Ing. (FH) Walter Rustler 
M.Sc. Dipl.-Ing. (FH) Frank Sonntag 
Dipl.-Ing. (FH) Christian Stautner 
Dipl.-Ing. (FH) Lukas Sühnel 
Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl 

1.3 Poznámka k příručce 
Tematické oblasti jako uživatelské prostředí, vyhodnocení výsledků a výstup jsou podrobně 
popsány v manuálech k hlavním programům RSTAB a RFEM, a proto je v této příručce 
ponecháme stranou. Pozornost naopak soustředíme na zvláštnosti, které přináší práce s 
programem CRANEWAY. 

Při popisu programu vycházíme z pořadí a struktury dialogů se vstupními a výstupními daty. V 
textu uvádíme popisované ikony (tlačítka) v hranatých závorkách, např. [OK]. Tlačítka jsou 
zároveň zobrazena na levém okraji. Názvy dialogů, tabulek a jednotlivých nabídek jsou pak v 
textu vyznačeny kurzivou, aby bylo snadné vyhledat je v programu. 

Na závěr této příručky zařazujeme také index pro rychlé vyhledání termínů. Pokud však ani tak 
nenaleznete to, co potřebujete, pak se Vám na našich webových stránkách www.dlubal.cz 
nabízí vyhledávač, pomocí kterého můžete dle zadaných kritérií listovat v rozsáhlém seznamu 
Otázky a odpovědi. 

http://www.dlubal.de/


1  Úvod 

 6 Program CRANEWAY © 2013 Ing. Software Dlubal s.r.o. 

 

 

Výběr instalace 

1.4 Postup instalace 
Program CRANEWAY se dodává na DVD pro Stand-Alone Applications. Toto DVD obsahuje 
samostatně běžící programy RX-TIMBER, CRANEWAY, COMPOSITE-BEAM a PLATE-BUCKLING, které 
lze spustit bez licence k RSTABu či RFEMu. 

Předtím, než přistoupíte k instalaci programu, ukončete prosím všechny aplikace běžící na 
Vašem počítači.  

Pro instalaci je nutné přihlásit se jako administrátor, resp. mít administrátorská práva. Pro 
běžnou práci s programem již plně postačují uživatelská práva. Přesný návod lze najít ve 
videosouboru na našich webových stránkách. 

Na zadní straně obalu DVD naleznete kompletní návod k instalaci. 

• Vložte DVD s programem do Vašeho DVD-ROM zařízení. 

• Instalační program se automaticky spustí. Pokud se instalační program sám nespustí, 
pak je pravděpodobně u Vašeho DVD-ROM zařízení deaktivována funkce autorun. V 
takovém případě spustíme soubor setup.exe v prohlížeči pod jednotkou DVD s 
programem CRANEWAY nebo ve vyhledávacím poli v nabídce Start zadáme příkaz 
‚D‘:\setup.exe (‚D‘ je symbol Vaší DVD jednotky). 

• V úvodním dialogu vybereme jazyk. 

 
Obr. 1.1: Výběr jazyka 

• V následujícím dialogu stanovíme verzi programu (64 nebo 32 bitovou verzi). 

• Dále se řídíme pokyny průvodce Installation Wizard. 

Hardlock připojte na USB rozhraní počítače až po skončení instalace. Ovladač hardlocku se pak 
automaticky nainstaluje. 

DVD obsahuje také pokyny k instalaci a příručku k programu CRANEWAY ve formátu PDF. K 
jejímu prohlížení potřebujete program Acrobat Reader, který můžete nainstalovat z našeho 
DVD. 

 

http://download.dlubal.com/?file=videos%2fallgemein%2fBenutzerrechte.avi


1  Úvod 

 

 

7 Program CRANEWAY© 2013 Ing. Software Dlubal s.r.o. 

 

CRANEWAY jako plná nebo zkušební verze 
Pokud instalace proběhla úspěšně, je třeba při prvním spuštění programu stanovit, zda chcete 
používat plnou verzi nebo 30denní testovací verzi programu CRANEWAY. 

K neomezenému běhu programu v plné verzi je zapotřebí příslušný hardwarový klíč (hardlock) 
a autorizační soubor Author.ini. Hardlock je zařízení, které se umisťuje na USB rozhraní 
počítače; v autorizačním souboru Author.ini jsou zakódovány informace o zpřístupněných 
programech a přídavných modulech vždy pro konkrétní hardlock. Soubor Author.ini Vám 
zpravidla zasíláme emailem. K Vašemu autorizačnímu souboru máte také přístup přes extranet 
na www.dlubal.cz. Soubor Author.ini uložte na svém počítači, na USB flash disk nebo na síti. 

Autorizační soubor je zapotřebí pro každou pracovní stanici. Autorizační soubor lze libovolně 
kopírovat. Pokud však bude jeho obsah jakkoli změněn, nebude možné ho již k autorizaci 
použít. 

Plnou verzi programu CRANEWAY lze provozovat také se softlockovou licencí bez 
hardwarového klíče. 

1.5 Spuštění programu CRANEWAY 

Přímý start programu 
Program můžeme spustit z nabídky Start OS Windows nebo kliknutím na ikonu Dlubal 
CRANEWAY na pracovní ploše. 

Navigátor RSTABu, příp. RFEMu 
Dále můžeme použít navigátor projektu v programu RSTAB nebo RFEM: v navigátoru Data 
dvakrát klikneme na položku 

Samostatné programy → CRANEWAY 8 Posouzení nosníků jeřábové dráhy. 

 

Obr. 1.2: Navigátor Data RSTABu: Samostatné programy → CRANEWAY 8  Posouzení nosníků jeřábové dráhy 

 

http://www.dlubal.de/extra/loginpage.aspx
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2.  Vstupní údaje 
Po spuštění programu se zobrazí okno, v jehož levé části vidíme navigátor, z něhož máme 
přístup ke všem stávajícím dialogům. Údaje nezbytné pro posouzení se zadávají v šesti 
vstupních dialozích programu. 

Dialogy lze otevřít buď kliknutím na jejich název v navigátoru nebo je lze postupně nalistovat 
pomocí vlevo znázorněných tlačítek, příp. pomocí kláves [F2] (dopředu) a [F3] (zpět). 

Tlačítkem [Detaily...] můžeme otevřít dialog Detaily, v němž lze zadat specifické údaje pro 
výpočet (viz kapitola 3.1). 

Tlačítko [3D Rendering] umožňuje zobrazit vstupní údaje jako 3D grafiku (viz kapitola 6.3). 

Tlačítkem [OK] uložíme před ukončením programu zadané údaje i výsledky, zatímco tlačítko 
[Storno] slouží k zavření programu bez uložení dat. 

Ve výstupních dialozích máme k dispozici tlačítko [Grafika], které můžeme použít k 
překontrolování vnitřních sil, deformací, napětí apod. v pracovním okně RSTABu, resp. RFEMu 
(viz kapitola 6.3.2). 

2.1 Základní údaje 
V dialogu 1.1 Základní údaje se zadávají obecné údaje o materiálu, o normě směrodatné pro 
posouzení a o typu jeřábu. 

 
Obr. 2.1: Dialog 1.1 Základní údaje 

Materiál 
V seznamu v této sekci se nám zobrazí materiály uložené v programu. K dispozici máme 
ocelové materiály, které odpovídají zvolené normě. 

Jednotlivé druhy oceli jsou i se svými charakteristikami uloženy v programové databázi. 
Knihovnu ocelových materiálů můžeme otevřít pomocí tlačítka [Převzít materiál z databáze...]. 
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Obr. 2.2: Databáze materiálů 

V databázi si lze prohlížet i charakteristické vlastnosti jednotlivých materiálů. Můžeme v ní také 
vybrat určitý materiál, který se po kliknutí na [OK] převede do dialogu 1.1. 

Při výpočtu podle DIN 4132 není přípustné definovat v databázi nový druh oceli: norma stanoví, 
že pouze materiály s určenými dovolenými napětími lze zvolit pro posouzení na únavu. Pokud 
budeme naopak počítat podle EN 1993-6, můžeme zadat i vlastní materiály. Přitom je třeba dát 
si pozor na to, abychom uložili, resp. definovali všechny parametry nezbytné pro posouzení. 

Norma / Národní příloha 
V těchto dvou výběrových polích je třeba zvolit normu směrodatnou pro posouzení a 
eventuálně příslušnou národní přílohu (NP). K dispozici máme normy DIN 4132 a EN 1993-6. 

Pokud zvolíme analýzu podle EN 1993-6, můžeme v druhém seznamu stanovit národní 
přílohu, kterou se budou následně řídit parametry pro posouzení. Seznam norem plánujeme 
při dalším vývoji programu CRANEWAY rozšiřovat. 

Po kliknutí na tlačítko [Zobrazit národní přílohu (NP)...] můžeme překontrolovat předem 
nastavené parametry právě zvolené národní přílohy, resp. normy a v případě uživatelsky 
zadaných příloh je eventuálně upravit. Jedná se hlavně o dílčí součinitele spolehlivosti a 
kombinační součinitele. 

Po kliknutí na tlačítko [Vytvořit novou národní přílohu (NP)...] může uživatel sám definovat 
národní přílohu. 
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Typ jeřábu 
V programu CRANEWAY lze posoudit jak mostové tak podvěsné jeřáby. Požadovaný typ 
zvolíme pomocí přepínače v této sekci. Grafické znázornění níže se automaticky upraví podle 
stanoveného typu jeřábu. 

Pokud chceme při analýze postupovat podle DIN 4132, lze pro posouzení vybrat pouze 
mostové jeřáby. 

 
Obr. 2.3: Mostový  typ jeřábu 

 
Obr. 2.4: Podvěsný typ jeřábu 

Komentář 
V tomto vstupním poli může uživatel uvést vlastní poznámku. 

 
Obr. 2.5: Komentář 
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2.2 Geometrie 

 
Obr. 2.6: Dialog 1.2 Geometrie 

Celková délka nosníku 
Nejdříve je třeba zadat celkovou délku prostého, resp. spojitého nosníku. Pokud jsou v záložce 
Uložení již uvedena místa x pro jednotlivé podpory, nesmí být celková délka nosníku menší než 
největší vzdálenost místa x od počátku nosníku. Jinak se největší vzdálenost místa x 
automaticky zkrátí na celkovou délku nosníku. 

Uložení 
V dané záložce se stanoví umístění podpor a stupně volnosti, které odebírají. Pokud umístíme 
kurzor myši do určitého řádku, lze místo x pro podporu stanovit ručně. 

 
Obr. 2.7 Dialog 1.2 Geometrie, záložka Uložení 

Požadovaný typ podpory vybereme ve sloupci B ze seznamu. Seznam nabízí následující 
možnosti: 

• Kloub 

• Posuvný kloub 

• Vetknutí 

• Volně 

• Postranní na horní pásnici 

• Postranní na dolní pásnici 

• Uživatelská 
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Pokud zvolíme typ podpory „Kloub“, „Posuvný kloub“ nebo „Vetknutí“, nelze ve sloupcích C až H 
pro odebírání stupňů volnosti v posunu či otáčení provádět žádné změny. 

Boční pružné podepření na horní, příp. dolní pásnici průřezu nosníku lze modelovat pomocí 
voleb „Postranní na horní pásnici“ nebo „Postranní na dolní pásnici“. Příslušnou konstantu 
tuhosti je pak třeba zadat v následující záložce. 

U typu podpory Uživatelská můžeme omezit stupně volnosti v posunu, otáčení nebo případně 
také deplanaci ručně. Podpoře můžeme ve sloupcích C až I přiřadit ze seznamu pevné 
podepření, resp. vetknutí nebo také pružinu. Poslední volba nám umožňuje modelovat pružné 
podepření, pružné vetknutí nebo deplanaci. 

Na určitých místech můžeme zadat rovněž klouby. Slouží k tomu zaškrtávací políčko ve sloupci 
J. Vlastnosti kloubu pak definujeme v další záložce Klouby. Bylo by tak možné vytvořit například 
řetězec prostých nosníků.  

U každé podpory lze ručně stanovit, zda bude opatřena výztuhou. Zvolit lze jednu z 
následujících možností: „Není“, „Tuhá“ a „Netuhá“. Typ výztuhy má vliv na posouzení boulení 
nosníku, protože ovlivňuje smykovou únosnost stojiny. 

Pokud jsme u podpory nezadali žádnou výztuhu, je pro provedení analýzy napětí, posouzení 
na únavu a také posouzení boulení nezbytné definovat šířku podpory a. 

Konstanty tuhosti 
Druhá záložka se nám zpřístupní, pokud jsme v záložce Uložení definovali alespoň jednu 
pružinu. 

 
Obr. 2.8: Dialog 1.2 Geometrie, záložka Konstanty tuhosti 

Jakmile umístíme kurzor myši do požadovaného řádku, můžeme uvést konstanty lineárních, 
rotačních či deplanačních pružin. 

Tuhost deplanační pružiny závisí na typu vetknutí, které brání deplanaci. Příslušný výpočet 
může v programu CRANEWAY proběhnout automaticky. Pokud klikneme do políčka ve sloupci 
H, zobrazí se nám tlačítko [...]. 

Tímto tlačítkem otevřeme dialog, v němž se po zadání parametrů zobrazí výsledná tuhost (viz 
následující obrázek). 



2  Vstupní údaje 

 

 

13 Program CRANEWAY© 2013 Ing. Software Dlubal s.r.o. 

 
Obr. 2.9: Dialog Počítat deplanační pružinu 

V závislosti na zvoleném druhu deplanační pružiny, kterou určíme v horní sekci dialogu 
Vypočítat deplanační pružinu pro, se mění zadávací parametry. Následně můžeme definovat 
geometrii. 

Klouby 
Třetí záložka se nám zpřístupní, pokud jsme v záložce Uložení definovali alespoň jeden kloub. 

 
Obr. 2.10: Dialog 1.2 Geometrie, záložka Klouby 

V této záložce se zadávají stupně volnosti, resp. vlastnosti kloubu na vybraných místech x. 
Požadovaný kloub vytvoříme označením příslušných kontrolních políček. 

 

Výztuhy 
V poslední záložce se zadává počet a uspořádání výztuh. 

 
Obr. 2.11: Dialog 1.2 Geometrie, záložka Výztuhy 

Zadané podpory rozdělují nosník do jednotlivých polí. Umístění výztuh v těchto polích pak 
můžeme dále zahustit či jinak upravit. Ve sloupci C máme dvě možnosti, jak výztuhy 
uspořádat.  
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Pokud vybereme možnost „Pravidelně“, výztuhy se rozmístí v rovnoměrných vzdálenostech 
podle počtu vnitřních polí. Jestliže pro počet vnitřních polí uvedeme minimální hodnotu 1, 
umístí se výztuhy vždy na podporách. Pokud zadáme 2 vnitřní pole, bude se uvažovat další 
výztuha ve středu pole. Podobně se pak v případě 3 vnitřních polí vytvoří výztuhy ve třetinách 
daného pole. Výztuhy mají vliv na posouzení boulení. 

Pokud se mají výztuhy v poli umístit v nepravidelných vzdálenostech, můžeme použít volbu 
„Uživatelsky“. Po kliknutí do pole ve sloupci C se zobrazí tlačítko [...], jímž lze otevřít následující 
dialog, v němž můžeme pro dané pole zadat polohu výztuh. 

 
Obr. 2.12: Dialog 1.2 Geometrie, záložka Výztuhy, dialog Umístění výztuh 

Program uživateli nabízí ještě jednu možnost, jak ovlivnit uspořádání výztuh. Pokud v sekci 
Možnosti označíme dané zaškrtávací políčko, umístí se výztuhy v závislosti na stanoveném 
počtu vnitřních polí rovnoměrně pouze mezi podporami, které omezují stupeň volnosti ve 
směru Z. Příklad podobného uspořádání výztuh znázorňuje následující obrázek: 

 
Obr. 2.13: Pravidelné umístění výztuh pouze mezi podporami omezujícími stupeň volnosti ve směru Z 
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2.3 Průřez 
V tomto dialogu se stanoví průřez nosníku, průřez kolejnice a zadávají se údaje pro posouzení 
na únavu, resp. na provozní odolnost a pro posouzení svarů. 

 
Obr. 2.14: Dialog 1.3 Průřez 

Nosník 
V této sekci je třeba stanovit průřez nosníku jeřábové dráhy. 

 
Obr. 2.15: Sekce Nosník 

Vybrat lze následující typy profilu: 

• Válcovaný průřez 

• Svařovaný průřez 

Pokud zvolíme válcovaný průřez, zpřístupní se nám rozsáhlá databáze I profilů. Slouží k tomu 
tlačítko [Převzít válcovaný průřez z databáze...]. Otevře se dialog, v němž je třeba nejdříve 
vybrat některou řadu průřezů, např. I, IPE, IPEa, IPEo, IPEv, HE-B, HE-A, HE-M, HE-AA apod. 
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Následně stanovíme v dané řadě požadovaný válcovaný profil. Tlačítko [Informace o průřezu...] 
slouží k zobrazení podrobných údajů o vybraném průřezu. 

 
Obr. 2.16: Databáze válcovaných průřezů 

Jestliže se rozhodneme pro svařovaný průřez, můžeme po kliknutí na tlačítko [Upravit rozměry 
svařovaného průřezu...] definovat parametry jednoose symetrického I průřezu. 

 
Obr. 2.17: Parametrické zadání svařovaných průřezů 

Rozměry lze uvést ručně, lze je ovšem také převzít po kliknutí na tlačítko [] z určitého 
 válcovaného I průřezu. Pokud chceme zadání uložit, můžeme profil tlačítkem [Uložit 
parametry průřezu jako...] zařadit do uživatelské databáze průřezů. Uložené profily lze z 
databáze opět vyvolat pomocí tlačítka [Načíst uložené parametry průřezu...]. 

Průřez kolejnice 
V případě mostového jeřábu lze v této sekci stanovit průřez jeřábové kolejnice. 
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Obr. 2.18: Sekce Průřez kolejnice 

Válcované kolejnice lze rovněž převzít z databáze. 

 
Obr. 2.19: Databáze Válcované průřezy - Jeřábové kolejnice 

U příložek je třeba rozměry zadat ručně. 

Průřez nosníku, ať už válcovaný nebo svařovaný, můžeme libovolně kombinovat s průřezem 
kolejnice nebo s příložkou. 

Pokud zvolíme příliš velký průřez kolejnice nebo případně příliš malý průřez nosníku, budeme 
moci pokračovat v zadání až poté, co pro nosník jeřábové dráhy vybereme přijatelný profil. 
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Přídavný průřez 
U mostového jeřábu lze nosník jeřábové dráhy opatřit přídavnými profily. 

 
Obr. 2.20: Sekce Přídavný průřez 

Volit lze mezi následujícími možnostmi: 

• Úhelník 

• Válcovaný U-průřez 

• Svařovaný U-průřez 

Přídavné průřezy můžeme – stejně jako průřezy nosníků – vybrat z databáze. 

 
Obr. 2.21: Databáze Válcované průřezy - U-profily 

Výběr či zadání v těchto dialozích probíhá stejně jako u nosníkových profilů. 
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Vpravo vedle políček pro zadání jednotlivých profilů a také pod obrázkem celého průřezu 
vidíme tlačítko [Informace o průřezu...]. Otevřeme jím dialog Informace o průřezu, v němž si 
můžeme prohlédnout průřezové charakteristiky příslušného profilu. 

 
Obr. 2.22: Dialog Informace o průřezu 

Tento dialog podává přehled také o napěťových bodech a c/t-částech průřezu. 

Tlačítka pod obrázkem mají následující funkce: 

 

 

Tabulka 2.1: Tlačítka v dialogu Informace o průřezu 

Pokud zapneme tlačítka [Napěťové body] a [Číslování napěťových bodů], zobrazí se v obrázku 
průřezu automaticky vytvořené a očíslované napěťové body. 

Tlačítko Funkce 

 
Zobrazí, resp. skryje napěťové body. 

 
Zobrazí, resp. skryje c/t-části průřezu. 

 
Zobrazí, resp. skryje čísla napěťových bodů nebo c/t-částí průřezu. 

 
Zobrazí podrobné informace o napěťových bodech nebo c/t-částech průřezu. 

 
Zobrazí, resp. skryje kóty v obrázku. 

 
Zobrazí, resp. skryje hlavní osy průřezu. 

 
Obnoví celkový náhled na průřez. 
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Tlačítkem [Detaily napěťových bodů...] otevřeme dialog, v němž se nám v přehledu zobrazí 
souřadnice a statické momenty, tloušťky a výsečové pořadnice napěťových bodů. 

 
Obr. 2.23: Dialog Napěťové body 

Pokud zapneme tlačítka [c/t-části průřezu] a [Číslování c/t-částí průřezu], zobrazí se v obrázku 
profilu očíslované c/t-části průřezu. 

Poměry c/t všech částí průřezu lze zobrazit v přehledné tabulce po kliknutí na tlačítko [Detaily 
c/t-částí průřezu...]. Hodnoty můžeme porovnat například s [1], část 1, tab. 12. 

 
Obr. 2.24: Dialog c/t-části 
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Další posouzení  

Posouzení na únavu / Posouzení provozní odolnosti 

V sekci Další posouzení můžeme stanovit, zda se má provést posouzení na únavu (pro EN 1993-
6), resp. posouzení provozní odolnosti (pro DIN 4132). 

 
Obr. 2.25: Volba Provést posouzení na únavu 

Po označení zaškrtávacího políčka se zpřístupní tlačítko [Kategorie vrubu...]. Slouží k otevření 
dialogu Upravit kategorie vrubů, v němž lze zadat údaje pro příslušné napěťové body.  

 
Obr. 2.26: Dialog Upravit kategorie vrubů 

V tabulce výše se zobrazí seznam automaticky vytvořených napěťových bodů včetně  
automatického přiřazení ke kategoriím vrubů, u nichž se má provést posouzení na provozní 
odolnost, příp. posouzení na únavu. Po zaškrtnutí určitého napěťového bodu ve sloupci D 
Existující můžeme přiřadit požadovanou kategorii vrubů. 

V místě napojení stojiny na horní pásnici je potřeba kvůli značným přídavným normálovým 
napětím σz zadat kategorii vrubů také pro namáhání ve směru z. 

Pokud klikneme do určité buňky ve sloupci E či F, resp. G pro zadání kategorie vrubů, zobrazí 
se v buňce tlačítka [] a [...]. Tlačítkem [] otevřeme seznam, v němž můžeme navolit 
požadovanou kategorii vrubů; tlačítko [...] otevře dialog s výtahem z [2], resp. [8]. Také v tomto 
dialogu můžeme označit vhodnou kategorii vrubů. 
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Obr. 2.27: Dialog Přiřadit kategorii vrubů podle EN 1993-1-9 

 
Obr. 2.28: Dialog Přiřadit kategorii vrubů podle DIN 4132 

Ve spodní tabulce v dialogu Upravit kategorie vrubů (viz obr. 2.26) můžeme zadat napěťové 
body pro výpočet provozní odolnosti, resp. pro posouzení na únavu příčných výztuh s 
příslušnými kategoriemi vrubů. Dané napěťové body se budou uvažovat pouze na místech x, 
na nichž se nacházejí příčné výztuhy. Také těmto napěťovým bodům je třeba přiřadit 
příslušnou kategorii vrubů. Tlačítkem […] můžeme opět otevřít dialog, který obsahuje výtah z 
[2], resp. [8], díky němuž je snazší vybrat příslušnou kategorii vrubů. 
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Napěťové body a kategorie vrubů jsou pro příčné výztuhy předem nastaveny, souřadnice a 
přiřazené kategorie lze ovšem upravovat. Pokud zaškrtneme možnost Symetrické rozložení 
kategorií vrubů, pak se vzdálenost e a kategorie vrubů upravuje jednotně pro všechny 
napěťové body. Používá se k tomu vstupní políčko Vzdálenost e a výběrový seznam Kategorie 
vrubů. 

 
Obr. 2.29: Sekce Kategorie vrubů na výztuhách při označení možnosti Symetrické rozložení kategorií vrubů 

Pokud volbu Symetrické rozložení kategorií vrubů deaktivujeme, zpřístupní se nám sloupce E a F 
pro každý napěťový bod na výztuhách. Můžeme tak pro každý napěťový bod zvlášť definovat 
kategorii vrubů a vzdálenost e. 

Tlačítko [Hodnoty napěťových bodů na výztuhách...] v této sekci slouží k otevření dialogu, v 
němž jsou v tabulce seřazeny souřadnice a statické parametry příslušných napěťových bodů. 

 
Obr. 2.30: Dialog Napěťový bod na výztuhách 
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Posouzení svarů 

Pokud označíme zaškrtávací políčko Provést posouzení svarů, můžeme stanovit tloušťku svarů 
mezi kolejnicí a pásnicí a v případě svařovaného průřezu také mezi pásnicí a stojinou. 

 
Obr. 2.31: Sekce Další posouzení 

Volbu „Přerušovaný svar mezi kolejnicí a pásnicí“ je vhodné označit v případě, že mezi jeřábovou 
kolejnicí a pásnicí nejsou svary souvislé. Uvažovat se přitom bude jejich protilehlé uspořádání. 
Jestliže vybereme tuto možnost, je třeba zadat délku svaru a délku přerušení. Při posouzení se 
pak tyto údaje zohlední. 

Možnosti 
V sekci v pravé dolní části dialogu má uživatel k dispozici doplňkové volby pro určení průřezu 
kolejnic. 

 
Obr. 2.32: Sekce Možnosti 

Pokud zaškrtneme políčko 25% redukce kolejnice, resp. příložky opotřebováním, bude se u 
kolejnice či příložky uvažovat snížená jmenovitá výška. U kolejnice SA 45 se tak například bude 
uvažovat opotřebený profil SA 45 nebo v případě příložky 50/40 pouze příložka 50/30. 

Jestliže označíme políčko Spolupůsobení průřezu kolejnice při stanovení průřezových hodnot, 
budou se kolejnice nejen uvažovat jako součást průřezu nosníku, ale zatížení jeřábem bude 
vztaženo také na horní hranu kolejnice. 
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2.4 Zatížení 
V dialogu 1.4 je třeba zadat zatížení působící na nosník jeřábové dráhy. 

 
Obr. 2.33: Dialog 1.4 Zatížení 

Ze seznamu v poli pro počet jeřábů stanovíme, kolik jeřábů může současně jezdit po jeřábové 
dráze (maximálně tři jeřáby). Pokud se na levém anebo pravém konci nosníku nachází 
nárazník, který zabraňuje vyjetí jeřábu z dráhy, snižuje se počet kombinací zatížení. 

Vedle zatížení z provozu jeřábu lze zadat dvě přídavná zatížení – stálé zatížení g a boční zatížení 
w (vítr). Vlastní tíhu nemusíme uvádět jako stálé zatížení, zohlední se totiž automaticky. Boční 
zatížení se bude uvažovat jako proměnné liniové zatížení v těžišti. 

Přepínač v pravé horní části dialogu umožňuje stanovit, zda se zatížení budou uvažovat na 
obou nosnících nebo pouze na jednom z nich: pokud pro posouzení nosníku jeřábové dráhy 
stačí uvažovat maximální kolová zatížení, můžeme zvolit možnost Jen na nosníku s Rmax. Pokud 
ovšem není jednoznačné, jaká zatížení na kterém nosníku jsou rozhodující, měli bychom pro 
jistotu zaškrtnout volbu Na obou nosnících (Rmax a Rmin). Přirozeně se tím také zvýší počet 
kombinací zatížení. 

Prostřední část dialogu se skládá ze dvou sekcí, v nich lze definovat parametry jeřábu a 
zatížení.  

Tlačítkem [Kopírovat parametry pro jiný jeřáb…] můžeme údaje zadané u prvního jeřábu 
převést na druhý nebo také třetí jeřáb. Mezi jeřáby můžeme kdykoli přepínat pomocí 
příslušných záložek. 

Jeřáb můžeme vybrat také z databáze, kterou otevřeme příslušným tlačítkem. Při posouzení 
podle DIN 4132 tu máme k dispozici databázi jeřábů od výrobců DEMAG a KÜHNEZUG. Parametry 
jeřábu může zadat také sám uživatel a uložit je pro pozdější využití. 
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Parametry jeřábu 
Vstupní údaje, které je třeba zadat v této sekci, se liší podle zvolené normy. 

DIN 4132 

 
Obr. 2.34: Sekce Parametry jeřábu 

Stanovenou třídou zdvihu H1 až H4 se řídí velikost dynamického součinitele. Třídu můžeme 
vybrat po zaškrtnutí příslušného políčka. Uživatel má ovšem možnost stanovit dynamický 
součinitel pro nosník i podpory ručně. 

Kategorie prostředí B1 až B6 má vliv na velikost dovolených napětí pro posouzení na únavu. V 
případě, že stanovíme kategorii prostředí B4 až B6, bude se v programu uvažovat výstřednost 
působiště zatížení odpovídající ¼ šířky hlavy kolejnice podle [2]. 

Počet náprav jednoho jeřábu nesmí překročit nejvyšší možné číslo 4. Dále je třeba stanovit 
vzdálenost os náprav a vzdálenost nárazníků jeřábu. 

EN 1993-6 

 
Obr. 2.35: Sekce Parametry jeřábu 

V seznamu Třída S můžeme vybrat příslušnou třídu namáhání. Pokud stanovíme třídu 
namáhání S4 (S3 podle DIN) až S9, bude se v programu uvažovat výstřednost působiště 
zatížení odpovídající ¼ šířky hlavy kolejnice podle [5] a [8]. 

Na jeden jeřáb lze zadat až 20 náprav. Příslušné vzdálenosti náprav a vzdálenosti nárazníků 
jeřábu můžeme stanovit v tabulce, resp. ve vstupních polích níže. 

Tlačítko [Seskupení kol...] umožňuje uživateli vytvořit takzvané skupiny kol. Po kliknutí na dané 
tlačítko se zobrazí následující dialog: 
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Obr. 2.36: Dialog Seskupení kol 

V sekci Skupiny se zadává počet skupin a vzdálenost mezi nimi. Počet kol a vzdálenost mezi 
jejich osami (rozchod kol) můžeme stanovit v sekci níže. V sekci Parametry jeřábové dráhy se 
zobrazí výsledná délka jeřábu a vzdálenosti nárazníků jeřábu. 

Tlačítkem [Upravit dynamické součinitele...] v sekci Parametry jeřábu (obr. 2.35) otevřeme 
dialog, v kterém můžeme stanovit dynamické součinitele φ nosníku jeřábové dráhy podle [5].  

 
Obr. 2.37: Dialog Dynamické součinitele 

Zatížení 
Zadání zatížení od jeřábu se liší podle zvolené normy: 

 
Obr. 2.38: Sekce Zatížení v případě výpočtu podle DIN 4132 
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Obr. 2.39: Sekce Zatížení v případě výpočtu podle EN 1993-6 

Pro každé kolo je třeba zadat všechna působící zatížení. V případě výpočtu podle DIN 4132 se 
přitom jedná o maximální svislá kolová zatížení R, vodorovná kolová zatížení setrvačnými silami 
od pohonů HM a příčnými silami HS a dále síly od příčení jeřábu S. 

Pokud probíhá výpočet podle EN 1993-6, je třeba zadat maximální svislá kolová zatížení Qc (od 
vlastní tíhy jeřábu), dále QH (od zatížení kladkostroje) a vodorovná kolová zatížení HT (od 
zrychlení nebo brzdění mostu jeřábu), HT3 (od zrychlení nebo brzdění kočky jeřábu nebo 
pojízdného kladkostroje) a dále příčné vodorovné síly HS a síly od příčení jeřábu S. 

Všechna zatížení působí na horní hranu kolejnice. Příčnou vodorovnou sílu lze zadat nezávisle 
na jiných zatíženích (např. u vodicích kladek) s jinou vzdáleností od osy. V tomto případě je 
třeba určit vzdálenost e působiště zatížení síly S ke zvolené ose. 

Pokud jsme v sekci výše vybrali možnost Přídavná zatížení na obou nosnících (Rmax a Rmin), 
máme k dispozici druhou záložku. Lze v ní zadat minimální svislá a příslušná vodorovná kolová 
zatížení. 

 
Obr. 2.40: Sekce Zatížení po označení volby Přídavná zatížení na obou nosnících 

Přírůstek zatížení 
V této sekci se stanoví interval mezi analyzovanými polohami jeřábu. 

 
Obr. 2.41: Sekce Přírůstek zatížení 
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Pro krok jeřábu je předem nastavena vzdálenost 0,5 m. Při určování vzdálenosti mezi polohami 
jeřábu je dobré mít na paměti, že bude třeba spočítat všechny vytvořené kombinace zatížení. 
Počet generovaných poloh jeřábu a počet kombinací zatížení závisí na geometrii nosníku 
jeřábové dráhy, na uvažovaných zatíženích a na stanovené délce kroku jeřábu. 
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2.5 Kombinace zatěžovacích stavů 
Dynamický dialog 1.5 Kombinace zatěžovacích stavů nám podává přehled o jednotlivých 
návrhových situacích se všemi zatíženími a kombinacemi zatížení. 

 
Obr. 2.42: Dialog 1.5 Kombinace zatěžovacích stavů 

Kombinace zatížení 
To, v jakém řádku této tabulky se nachází kurzor myši, má vliv na obsah ostatních sekcí. Pro 
zvolenou kombinaci se dynamicky zobrazí uvažované zatěžovací stavy, detaily i grafické 
znázornění.  

Zatěžovací stavy 
V této sekci se uvádí přehled všech zatěžovacích stavů, které vstupují do aktuální kombinace 
zatížení (tzn. kombinace právě označené v tabulce vlevo). 

Detaily 
V dolní sekci můžeme zkontrolovat dílčí součinitele spolehlivosti, dynamické součinitele a také 
zatížení u dané kombinace. Pokud vybereme jinou kombinaci zatížení či jinou návrhovou 
situaci, změní se také zobrazované údaje. 

Výběrový seznam Pro 
V tomto seznamu můžeme nastavit návrhovou situaci, pro kterou se mají zobrazit příslušné 
kombinace zatížení. K dispozici máme následující návrhové situace: únosnost, únava, 
deformace a podporové síly. 

Okno s náhledem 
V obrázku se znázorní aktuální návrhová situace ve 3D renderování. 

Zatížení a hodnoty zatížení lze zobrazit, resp. skrýt pomocí tlačítek [Zatížení] a [Zobrazit 
hodnoty]. 
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Rolováním (otáčením) kolečka myši lze aktuální zobrazení zvětšovat, resp. zmenšovat. 
Středem oblasti zoomu je vždy poloha kurzoru myši. 

Pomocí stisknutého rolovacího kolečka myši lze model přímo přesouvat (tzn. bez předchozí 
aktivace tlačítka [Zapnout posun, zoom [Shift], natočení [Ctrl], resp. [Alt]]). Pokud přitom 
zároveň stiskneme klávesu [Ctrl], můžeme model natáčet. Modelem lze otáčet také rolovacím 
kolečkem při současném stisknutí pravého tlačítka myši. Symboly, které se zobrazí na kurzoru 
myši, znázorňují vždy právě zvolenou funkci. 
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2.6 Imperfekce 
V tomto dialogu můžeme zadat počáteční deformace nosníku podle EN 1993-1-1 [7] nebo DIN 
18800, část 2 [1] pro posouzení prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pro vzpěr 
zkroucením. Imperfekce se vytvoří z tvaru počátečního prohnutí. 

 
Obr. 2.43: Dialog 1.6 Imperfekce 

Způsob zadání 
Pokud zvolíme možnost Počítat automaticky metodou vlastních čísel, určí CRANEWAY pro 
každou kombinaci zatížení příslušnou imperfekci (tvar, vzepětí a směr). Daná imperfekce se 
pak zohlední při výpočtu podle teorie II. řádu, přičemž vždy se bude uvažovat první vlastní 
tvar. 

Jestliže označíme volbu Zadat ručně, musíme nejdříve rozhodnout, zda se mají imperfekce 
nejprve stanovit automaticky. 

 
Obr. 2.44: Dotaz při zvolení možnosti Zadat ručně 

Parametry imperfekcí může uživatel následně sám definovat, resp. upravit. 

Křivka vzpěrné pevnosti Kslz se vždy automaticky nastaví předem. Závisí na zvoleném průřezu 
nosníku a na tom, zda se uvažuje spolupůsobení průřezu kolejnice. Tlačítkem [Informace o 
průřezu...] otevřeme dialog , v němž se uvádí také hodnoty vzpěrné křivky profilu (viz obr. 2.22, 
strana 19). 



2  Vstupní údaje 

 

 

33 Program CRANEWAY© 2013 Ing. Software Dlubal s.r.o. 

 
 

 

 

Parametry imperfekcí 
V této sekci se zadávají imperfekce pro všechny kombinace zatížení. Pokud jsme vybrali 
způsob zadání Počítat automaticky metodou vlastních čísel, je tabulka podbarvena šedě a před 
spuštěním výpočtu vyplněna otazníky. 

Po výpočtu, resp. po kliknutí na tlačítko [Výpočet] se otazníky nahradí spočítanými hodnotami. 

Pokud si parametry imperfekcí přejeme zadat ručně, políčka se zpřístupní, a můžeme tak 
definovat i vyšší vlastní tvary. Pro výběr vlastního tvaru můžeme použít seznam, který 
vyvoláme tlačítkem []. 

 
Obr. 2.45: Výběr vlastního tvaru 

Také v případě ručního zadání parametrů imperfekcí můžeme vzepětí stanovit podle [7] nebo 
[1]: pokud klikneme na tlačítko [...] v buňce pro zadání vzepětí nebo na tlačítko [Parametry pro 
výpočet vzepětí imperfekcí podle EN 1993-1-1, resp. DIN 18800...] pod tabulkou, zobrazí se 
následující dialog: 

 
Obr. 2.46: Dialog Stanovit vzepětí imperfekce 

Pokud daný dialog vyvoláváme z buňky pro hodnotu vzepětí, převede se spočítaná hodnota 
vzepětí pouze do řádku aktuálně vybrané kombinace zatížení. Jestliže jsme ovšem dialog 
otevřeli tlačítkem pod tabulkou, přiřadí se daná hodnota všem kombinacím zatížení. 
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3.  Výpočet 
 

3.1 Detailní nastavení 
Před spuštěním výpočtu pomocí tlačítka [Výpočet] bychom měli ještě zkontrolovat detailní 
nastavení pro posouzení. Příslušný dialog otevřeme z každého dialogu kliknutím na tlačítko 
[Detaily…]. 

Obsah dialogu se odvíjí od normy, kterou jsme pro posouzení zvolili. 

3.1.1 EN 1993-6 

 
Obr. 3.1: Dialog Detaily, záložka CRANEWAY pro EN 1993-6 

Výpočet vnitřních sil 
Na výběr máme ze dvou možných druhů výpočtu. Při detailním výpočtu se vyšetřují všechny 
kombinace zatížení podle teorie II. řádu pro vzpěr zkroucením, při rychlém výpočtu se 
postupuje pouze podle teorie I. řádu. Z výsledků se následně vyberou rozhodující kombinace 
zatížení, které se pak spočítají podle teorie II. řádu pro vzpěr zkroucením. 

Spoj kolejnice-pásnice 
Nastavení v této sekci má vliv na účinnou roznášecí délku zatížení od kol na horní pásnici podle 
[6], čl. 5.7. Rovnice, které platí pro všechny tři možnosti, se uvádí v [6], tab. 5.1. 

Redukce imperfekcí 
Podle [7], čl. 5.3.4 se pro analýzu druhého řádu s uvážením klopení může počáteční 
ekvivalentní prohnutí uvažovaného profilu k jeho ose nejmenší tuhosti redukovat součinitelem 
k. Doporučená hodnota součinitele je 0,5. 
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Přípustná deformace 
Pro výpočet mezních hodnot deformací máme k dispozici tři metody: 

Pokud chceme postupovat metodou 1, přípustné deformace se vztáhnou na nepřetvořený 
systém a osy jeho prutů. Tento postup je vhodné použít v případě pevných podpor, protože v 
daných uzlech s podporou jsou posuny v Z nulové. Pokud uplatníme metodu 2, vztáhnou se 
mezní deformace na přetvořený systém. Příslušné zaškrtávací políčko můžeme označit jen v 
případě, že jsme pro podpory definovali konstanty tuhosti. 

Při výpočtu metodou 3 se stanoví inflexní body ohybové linie a přípustné deformace se 
vztáhnou na příslušné délky. 

Při výpočtu přípustných deformací lze navíc zohlednit výšku sloupu. Pro výpočet deformací u 
venkovních jeřábových drah může uživatel zvolit postup podle [6], tab. 7.1 d. 

Součinitel ekvivalentních poškození λi 
Tyto součinitele se zohledňují při výpočtu rozkmitu napětí ekvivalentního poškození při 
posouzení na únavu a přebírají se z [5], tab. 2.12. Přednastavené hodnoty můžeme v případě 
potřeby upravit.  

3.1.2 DIN 4132 

 
Obr. 3.2: Dialog Detaily, záložka CRANEWAY pro DIN 4132 

Výpočet vnitřních sil 
Tuto sekci popisujeme v kapitole 3.1.1. 

Přípustné deformace 
Mezní hodnoty deformací lze spočítat podle Základů výpočtu jeřábových drah od švýcarského 
úřadu ocelových konstrukcí [15] nebo je může stanovit pro svislý a vodorovný směr sám 
uživatel. 
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Lokalizovaná plastizace 
Pokud označíme příslušné zaškrtávací políčko, dovolená srovnávací napětí σR,d se zvýší o 10 %. 
Při analýze napětí se pak napětí σx a σv porovnávají se zvýšenými mezními napětími. Napětí σz 
se oproti tomu konfrontují s normálními (nezvýšenými) mezními napětími. 

Předpoklady zatížení 
Zadání v této sekci má vliv na výpočet návrhových vnitřních sil. Pokud označíme volbu 
Považovat boční zatížení za hlavní pro analýzu napětí, budou se vodorovná kolová zatížení 
setrvačnými silami od pohonů uvažovat spolu s příslušnými svislými kolovými zatíženími jako 
jedno zatížení. Při výpočtu vnitřních sil se tak daná zatížení nebudou násobit kombinačním 
součinitelem ψ, pokud budou působit současně. 

Jestliže zaškrtneme možnost Považovat boční zatížení za hlavní pro posouzení mezního stavu 
použitelnosti, budou se při posouzení na únavu uvažovat také vodorovné setrvačné síly od 
pohonů. Při posouzení na únavu se tak analyzují nejen kombinace se svislými kolovými 
zatíženími (základní kombinace 1), nýbrž také kombinace zatížení s vodorovnými setrvačnými 
silami od pohonů (základní kombinace 2). 

Zatímco první dvě zaškrtávací políčka je třeba označit jen zřídkakdy, třetí volbu Zvětšit boční 
zatížení HS a S o 10% a zanedbat boční zatížení HM doporučujeme vybrat vždy. Podle [2] tak lze 
zohlednit možnou kombinaci příčných zatížení od pohonů a od příčení. V programu 
CRANEWAY se zvýší pouze síly od příčení o 10 %. Na základní kombinace 1 a 2 nemá tento údaj 
vliv. Změní se tak vnitřní síly pouze pro základní kombinaci 3. 

Redukce imperfekcí 
Zadání v této sekci ovlivní pouze automatický výpočet imperfekcí. Obě volby 2/3 redukce pro 
posouzení pružno-pružně a 1/2 redukce pro klopení slouží ke zmenšení vzepětí imperfekcí. 
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3.1.3 FE-LTB 
Druhá záložka dialogu Detaily nezávisí na normě, kterou jsme pro posouzení zvolili. Zadávají se 
v ní parametry pro výpočet v integrovaném modulu FE-LTB. 

 
Obr. 3.3: Dialog Detaily, záložka FE-LTB 

FE-LTB je výpočetní jádro pro stanovení vnitřních sil podle teorie II. řádu pro vzpěr zkroucením, 
a proto je vhodné pro posouzení prostorového vzpěru nosníků jeřábových drah. 

Parametry výpočtu 
Uživatel by měl zadat, jestli má program CRANEWAY vypočítat součinitel kritického zatížení pro 
všechny kombinace zatížení. V takovém případě se ověřuje, zda nedochází ke ztrátě stability při 
působení daných vnějších zatíženích: pokud je součinitel kritického zatížení menší než 1, 
zobrazí se upozornění a výpočet se přeruší. 

Volba Zohlednit sekundární smyková napětí se týká napětí ve smyku od sekundárního 
krouticího momentu MT,s . Pokud dané políčko nezaškrtneme, spočítají se pouze napětí ve 
smyku od posouvajících sil a primárního krouticího momentu MT,p. 

Údaj v poli Požadovaná délka pro konečné prvky určuje, do kolika konečných prvků se nosník 
jeřábové dráhy pro výpočet rozdělí. Délka jednoho prvku by neměla být větší než 1/8 délky 
pole: zpravidla postačuje osm prvků na pole nosníku, aby se spočítaly deformace s odchylkou 
menší než 5 % od přesného řešení.  

Číslo, které zadáme v poli Počet tvarů vzpěru k výpočtu účinných imperfekcí, stanoví, kolik 
vlastních tvarů se spočítá pro imperfekce kombinací zatížení (viz obr. 2.45, strana 33). 

Nastavení iterací 
Zadání v této sekci má vliv na výpočet v modulu FE-LTB. Iterační výpočet deformací bude 
ukončen, pokud je norma podílu rozdílu v posunu a spočítaného posunu v iteraci menší než 
stanovená mez přerušení. Nejpozději je ovšem výpočet přerušen v okamžiku, kdy je dosažen 
maximální počet iterací rovnováhy. Následně se zobrazí výsledek. Doporučené hodnoty jsou 50 
pro počet iterací a 0,001 pro mez přerušení. 
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Údaj v poli Maximální faktor ný představuje další kritérium pro přerušení výpočtu součinitele 
kritického zatížení a hodnota v poli Přírůstek odpovídá kroku, v kterém se postupně navyšuje 
zatížení. Program CRANEWAY postupuje následovně: provede se výpočet, při němž se vychází 
ze stanoveného zatížení. Následně se při výpočtu součinitele kritického zatížení postupně 
navyšuje zatížení, dokud není dosažen maximální faktor ný. Podle toho, při kterém navýšení 
dojde ke ztrátě stability, se program pokusí mezi oběma kroky přírůstek ještě více rozdělit, aby 
byl součinitel kritického zatížení určen co možná nejpřesněji.  

Doporučená hodnota pro maximální faktor ný je 10, pro přírůstek 2. 

3.2 Spuštění výpočtu 
V každém vstupním dialogu programu CRANEWAY lze výpočet spustit kliknutím na tlačítko 
[Výpočet]. 

Následně se zobrazí dialog, v kterém lze sledovat průběh výpočtu. 

 
Obr. 3.4: Dialog Výpočet... 
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4.  Výsledky 
Ihned po skončení výpočtu se zobrazí dialog 2.1 Souhrn posouzení. 

 
Obr. 4.1: Výstupní dialog s přehledem posouzení a s detailními výsledky 

Výsledky posouzení jsou roztříděny podle různých kritérií do výstupních dialogů 2.1 až 2.10. 

Dialogy lze otevřít buď přímo kliknutím na jejich název v navigátoru nebo je lze postupně 
nalistovat pomocí vlevo znázorněných tlačítek, příp. pomocí kláves [F2] a [F3]. 

V kapitole 4 Výsledky popíšeme jednotlivé výstupní dialogy v příslušném pořadí. Popis v této 
kapitole se bude týkat posouzení podle EN 1993-6. 

Tlačítkem [OK] uložíme výsledky a zavřeme program CRANEWAY.  

4.1 Souhrn posouzení 
V horní části dialogu se nachází tabulka s přehledem posouzení seřazených podle 
rozhodujících kritérií. Na první pohled lze zhodnotit veškerá posouzení - z přehledu je 
okamžitě zřejmé, která posouzení program provedl a která nebyla splněna. 

Spodní část dialogu nám předkládá podrobné informace o posouzení, které jsme vybrali v 
tabulce výše: o napětích, deformacích, svarech apod. 
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Obr. 4.2: Dialog 2.1 Souhrn posouzení 

Typ posouzení 
V tomto sloupci se uvádí, o jaké posouzení se jedná. 

Prut č. 
V daném sloupci se vždy zobrazí číslo prutu s nejvyšší hodnotou kritéria posouzení. 

Místo x 
Uvedené místo x na prutu (stanoví se od počátku prutu) vždy vykazuje maximální příslušnou 
hodnotu. 

Kritérium posouzení 
Ve sloupcích D a E se zobrazí podmínky posouzení podle zvolené normy. Pokud dané kritérium 
není splněno, zvýrazní se hodnoty černým tučným písmem. 

Rozhodující kombinace zatížení 
V posledním sloupci se uvádí kombinace zatížení, jejichž vnitřní síly byly pro jednotlivá 
posouzení rozhodující. 

4.2 Vnitřní síly 
Vnitřní síly se roztřídí podle posouzení na únosnost nebo na únavu (pokud jsme označili 
příslušnou volbu v dialogu 1.3 Průřezy) do dvou dialogů. 

4.2.1 Vnitřní síly - únosnost 
Tento dialog obsahuje vnitřní síly spočítaných kombinací zatížení (poloh zatížení) pro 
posouzení na únosnost. Zobrazit můžeme buď všechny vnitřní síly nebo jen maxima a minima. 
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Obr. 4.3: Dialog 2.2.1 Vnitřní síly - únosnost s označenou volbou Vše 

Vnitřní síly, které se v dialogu zobrazí, představují návrhové hodnoty, tzn. při výpočtu těchto 
vnitřních sil se zohlednily všechny příslušné součinitele spolehlivosti i dynamické a kombinační 
součinitele. Z daných vnitřních sil se vychází při analýze napětí, při posouzení boulení i při 
výpočtu součinitele kritického zatížení. 

Pokud označíme volbu Vše, zobrazí se veškeré spočítané vnitřní síly na všech místech x pro 
uvažované kombinace zatížení (v závislosti na vybrané metodě výpočtu: rychlé nebo detailní). 

Pokud vybereme možnost Jen max/min, zobrazí se pro každý prut pouze vnitřní síly v místech 
x, která vykazují extrémní hodnoty. 
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Obr. 4.4: Dialog 2.2.1 Vnitřní síly - únosnost s označenou volbou Jen max/min 

4.2.2 Vnitřní síly - únava 
Zobrazení vnitřních sil a možnosti třídění hodnot jsou obdobné jako ve výše popsaném 
dialogu 2.2.1 Vnitřní síly - únosnost. 

Vnitřní síly v tomto dialogu představují rovněž návrhové hodnoty: při jejich výpočtu se 
zohlednily všechny příslušné součinitele spolehlivosti i dynamické a kombinační součinitele. 

Z těchto vnitřních sil se vychází při posouzení nosníku na únavu i při posouzení svarů. 
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4.3 Podporové síly 
V tomto výstupním dialogu máme tři možnosti, jak filtrovat zobrazení výsledků. 

 
Obr. 4.5: Dialog 2.3 Podporové síly s označenou volbou Vše 

Pokud označíme první volbu Vše, zobrazí se veškeré spočítané podporové síly pro uvažované 
kombinace zatížení. Navíc se zobrazí zatěžovací stav 2 Zatížení větrem, aby bylo možné 
podporové síly zpětně rozpočítat na jednotlivé složky (jeřáb, stálé zatížení a vítr). 

 
Obr. 4.6: Dialog 2.3 Podporové síly s označenou možností Jen max/min 
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Pokud vybereme možnost Jen max/min, zobrazí se pouze extrémní hodnoty podporových sil 
pro příslušné směry, tzn. charakteristické reakce vynásobené příslušným dynamickým 
součinitelem pro podpory. 

 
Obr. 4.7: Dialog 2.3 Podporové síly s označenou možností Pouze max/min rozšířené 

Pokud pro zobrazení výsledků zvolíme možnost Pouze max/min rozšířené, bude tabulka 
obsahovat extrémní hodnoty vodorovných reakcí (se složkami od zatížení jeřábem a větrem) a 
svislých reakcí (se složkami od zatížení jeřábem a od stálého zatížení). 

Stejně jako vnitřní síly se i podporové síly určují z kombinací zatěžovacích stavů s uvážením 
dynamických součinitelů. Podporové síly (kromě reakcí pro ZS1 a ZS2) se násobí poměrem 
dynamického součinitele pro nosník a dynamického součinitele pro podporu a sčítají se podle 
kritéria pro kombinace zatížení, neboť kolová zatížení počínaje ZS3 již zahrnují dynamický 
součinitel pro nosník. 

Vzhledem k tomu, že podporové síly vyplývají z výpočtu podle teorie II. řádu pro vzpěr 
zkroucením, nejsou v případě rychlého výpočtu k dispozici všechny kombinace zatížení, ale 
pouze kombinace spočítané podle dané teorie. 
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4.4 Posouzení napětí 
Uživatel má tři možnosti, jak ovlivnit zobrazení výsledků v tomto dialogu. Nabízí je sekce 
Způsob výstupu v pravé dolní části dialogu. 

 
Obr. 4.8: Dialog 2.4 Posouzení napětí celkově 

Pokud označíme možnost celkově, zobrazí se v tabulce v horní části dialogu pouze místo x s 
rozhodujícím využitím. Vyšetřena přitom byla všechna místa x, všechny složky napětí, 
napěťové body i kombinace zatížení. Proto můžeme v dané tabulce vidět také rozhodující 
napěťový bod, rozhodující kombinaci zatížení i typ napětí, která vyvozují maximální využití. 
Využití vyjadřuje poměr mezi spočítaným napětím a mezním napětím. Posouzení napětí je 
splněno, pokud je tento poměr menší než 1. 

Při analýze napětí se používají návrhové vnitřní síly podle teorie II. řádu pro vzpěr zkroucením, 
tzn. s uvážením dílčích součinitelů spolehlivosti γF, kombinačního součinitele ψ a dynamického 
součinitele ϕ. 

Detaily - napětí 
Pod tabulkou si lze prohlédnout mezivýsledky, na jejichž základě se k danému využití dospělo. 
Přehled zahrnuje složky normálových napětí σx a σz, smykového napětí τ i srovnávacího napětí 
σv. Pro každou složku napětí se zobrazí maximální napětí vypočtené v daném místě x a 
příslušné rozhodující vnitřní síly. 

Pokud klikneme na [+] před číslem rozhodující kombinace zatížení, můžeme si prohlédnout 
podrobný přehled vnitřních sil dané kombinace zatížení. Výjimku tvoří normálové napětí σz, 
které se v závislosti na normě určuje přímo z tlaku kol. V posledním řádku u každé složky napětí 
se pak uvádí využití, které se porovnává s hodnotou 1. 

Zobrazení napětí 
V pravé části dialogu se zobrazí průběh napětí na průřezu. Obrázek se mění podle výběru v 
tabulce. Lze tak zobrazit rozhodující normálová, smyková či srovnávací napětí v aktuálním 
místě x. 
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Obr. 4.9: Dialog 2.4 Posouzení napětí po místech x 

Pokud zvolíme pro výstup v tabulce možnost po místech x, zobrazí se v tabulce v horní části 
dialogu maximální využití v každém místě x. 

 
Obr. 4.10: Dialog 2.4 Posouzení napětí v jednotlivých napěťových bodech 

Pokud se rozhodneme pro výstup v tabulce po napěťových bodech, v tabulce v horní části 
dialogu se zobrazí výsledky v každém napěťovém bodě a pro každé místo x. 
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4.4.1 Teoretické pozadí analýzy napětí 
Program CRANEWAY počítá normálová napětí σx, smyková napětí τ a srovnávací napětí σv ve 
všech bodech průřezu. Uvažují se také normálová napětí σz, která vznikají ve stojině od 
kolových zatížení na horní pásnici. 

Výpočet se provádí po délce nosníku jeřábové dráhy v takzvaných místech x. Tato místa x se 
nacházejí zaprvé v uzlech sítě konečných prvků, do nichž byl nosník rozdělen, zadruhé v 
místech působení zatížení od jeřábu v jednotlivých kombinacích zatížení. 

Napěťové body jsou dále označovány souřadnicemi (yi, zi). Normálová napětí σx i smyková 
napětí τ se určují z vnitřních sil, spočítaných podle teorie II. řádu, kdy se uvažují γFnásobná 
zatížení. 

Normálová napětí 

Pokud se uvažuje vzpěr zkroucením, vznikají v případě normálových napětí σx nejen složky z 
normálové síly a ohybu, ale také z výsečového bimomentu. Celkově získáme pro normálové 
napětí σx v bodě i na průřezu: 
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iiM
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Symboly mají následující význam: 

N Normálová síla 

My Ohybový moment okolo osy y 

Mz Ohybový moment okolo osy z 

Mω Výsečový bimoment 

A Průřezová plocha 

Wy(yi,zi) Průřezový modul okolo osy y pro bod (yi,zi) 

Wz(yi,zi) Průřezový modul okolo osy z pro bod (yi,zi) 

Iω Výsečový moment setrvačnosti vztažený ke středu smyku M 

ωM Hlavní výsečová souřadnice v bodě (yi,zi) 

Smyková napětí 

Smyková napětí vznikají od složek posouvajících sil a kroucení. Vztah pro určení primárních 
smykových napětí má tento tvar: 
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Symboly mají následující význam: 

Vy Posouvající síla ve směru osy y 

Vz Posouvající síla ve směru osy z 

MT,p Primární krouticí moment 

Iy Moment setrvačnosti k ose y 
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Iz Moment setrvačnosti k ose z 

Sy(yi,zi) Statický moment k ose y pro bod (yi,zi) 

Sz(yi,zi) Statický moment k ose z pro bod (yi,zi) 

t(yi,zi) Tloušťka části průřezu v bodě (yi,zi) 

s(yi,zi) Tloušťka části průřezu v bodě (yi,zi) 

WT(yi,zi) Průřezový modul v kroucení pro bod (yi,zi) 

Sekundární smyková napětí 

Program dále spočítá druhotné smykové napětí od sekundárního krouticího momentu MT,s. 

)z,y(tI
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⋅
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Symboly mají následující význam: 

MT,s Sekundární krouticí moment 

Aω(yi,zi) Výsečová plocha v bodě (yi,zi) 

Iω Výsečový moment setrvačnosti 

t(yi,zi) Tloušťka průřezu v bodě (yi,zi) 

Program CRANEWAY nám dává možnost rozhodnout, zda se mají při výpočtu napětí uvažovat 
druhotná smyková napětí (viz obr. 3.3, strana 37). Pokud do výpočtu napětí vstupují, přičtou se 
přímo k primárním smykovým napětím. 

Normálová napětí od kolových zatížení 

Normálová napětí σz se na rozdíl od normálových napětí σx a smykových napětí τ nepočítají 
podle teorie II. řádu, ale pomocí následujících rovnic: 

• DIN 4132 

)z,y(t)z,y(c
R

iiii
i,z ⋅
=σ  

Symboly mají následující význam: 

R kolové zatížení vynásobené dílčím součinitelem spolehlivosti γF, a dynamickým 

součinitelem ϕ 

c(yi,zi) Délka působiště kolového zatížení 

t(yi,zi) Tloušťka rozhodujících částí průřezu v bodě (yi,zi) 

Délka c(yi,zi) se stanoví podle [2], čl. 4.1.2. Následující obrázek ozřejmuje princip stanovení 
délky působiště zatížení c. 

 
Obr. 4.11: Délka rovnoměrného rozdělení kolového zatížení 
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• EN 1993-6 
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=σ    , resp. pro válcované profily 

weff

Ed,z
i,z t)r2l(

F

⋅⋅+
=σ  

Symboly mají následující význam: 

Fz,Ed Návrhová hodnota kolového zatížení 

leff Účinná roznášecí délka kolového zatížení podle [6], tab. 5.1 

tw Tloušťka stojiny 

 
Obr. 4.12: Účinná roznášecí délka zatížení 

 
Obr. 4.13: Účinná roznášecí délka zatížení 
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Posouzení 
Při posouzení metodou pružno-pružně se zjišťuje, zda pro návrhové účinky (γFnásobná 
zatížení) platí následující: 

d,yx fmax ≤σ  

d,yz fmax ≤σ  

d,yf
3

1
max ⋅≤τ  

M

k,y
d,yv

f
fmax

γ
=≤σ  

Srovnávací napětí σv podle VON MISESE se počítá z normálových a smykových napětí pomocí 
následující rovnice: 

2
zx

2
z

2
xv 3τ+σ⋅σ−σ+σ=σ  

V dané rovnici se musí při výpočtu napětí zohlednit příslušné znaménko. Napětí σz pod kolem 
je v důsledku rozdělení tlakového napětí vždy záporné. 

Vzhledem k tomu, že napětí σz působí pouze na horním okraji stojiny, resp. dále níže v nosníku 
nemá žádný vliv, používá se pro ostatní napěťové body zjednodušený vzorec: 

22
xv 3τ+σ=σ  

Při posouzení napětí se vychází z příslušných návrhových vnitřních sil. Analýza se provádí v 
každém napěťovém bodě na všech místech x nosníku jeřábové dráhy podle teorie II. řádu pro 
vzpěr zkroucením. 

Při analýze napětí mají většinou normálová napětí σx největší vliv. Největší normálové napětí 
σx vzniká na okraji pásnice, kde se kombinují složky normálového napětí od ohybových 
momentů okolo obou hlavních os a od výsečového bimomentu. Kombinace je znázorněna na 
následujícím obrázku. 

 
Obr. 4.14: Složky normálových napětí při dvouosém ohybu spolu se vzpěrem zkroucením 
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4.5 Posouzení deformace 
Uživatel má dvě možnosti, jak ovlivnit zobrazení výsledků v tomto dialogu. Nabízí je sekce 
Způsob výstupu v pravé dolní části dialogu. 

 
Obr. 4.15: Dialog 2.5 Posouzení deformace celkově 

Při daném posouzení se vyšetřují deformace pro příslušné kombinace zatížení v každém místě 
x. Pokud pro zobrazení výsledků v tabulce vybereme možnost celkově, zobrazí se pouze místa x 
s čísly příslušných kombinací zatížení, která vykázala rozhodující posun ve vodorovném či 
svislém směru. 

Při posouzení se porovnává poměr mezi délkou pole a největším posunem v poli s přípustným 
poměrem L/u. Posouzení je splněno, pokud je daný poměr L/u větší než přípustný poměr. 

Deformace se počítají podle teorie II. řádu pro vzpěr zkroucením, přičemž se vychází z 
charakteristických hodnot, tzn. dílčí součinitele spolehlivosti γF = 1,0, kombinační součinitel ψ = 
1,0 a dynamický součinitel ϕ = 1,0. 

Detaily - deformace 
Pod tabulkou se zobrazí přehled mezivýsledků rozhodujících posunů uy a uz. Můžeme si zde 
prohlédnout také složky pootočení φx, φy a φz a výsečovou souřadnici ω. Všechny složky 
deformací jsou vztaženy ke středu smyku M. Výjimku přitom tvoří posun uy, – tato složka se 
vztahuje k horní hraně kolejnice. 

Pokud se rozhodneme pro zobrazení výsledků po místech x (viz obr. 4.16), zobrazí se veškerá 
provedená posouzení na deformace v každém místě x od každé kombinace zatížení. Jakmile 
klikneme do určitého řádku v tabulce v horní části dialogu, zobrazí se níže detaily aktuálně 
vybraného posunu. V těchto podrobných údajích najdeme také informaci o metodě výpočtu 
daných vodorovných či svislých deformací (viz kapitola 3.1.1, strana 34). 
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Obr. 4.16: Dialog 2.5 Posouzení deformace po místech x 

4.5.1 Teoretické pozadí posouzení deformace 
Program CRANEWAY spočítá pro každý zatěžovací stav kromě vnitřních sil a napětí také 
příslušné deformace. Jedná se přitom o posuny uy, uy,M, uz, pootočení φx, φy, φz a také o 
výsečovou souřadnici ω.  

Při posouzení deformací se vyšetřují posuny ve vodorovném směru uy a posuny ve svislém 
směru uz. CRANEWAY také umožňuje srovnat deformace se směrnými hodnotami, které 
můžeme zadat ručně. 

• Svislý průhyb nosníku jeřábové dráhy  

• Vodorovná deformace nosníku jeřábové dráhy  

Při výpočtu deformace se uvažuje dílčí součinitel spolehlivosti γF = 1,0 a kombinační součinitel 
ψ = 1,0.  

Posouzení příčného posunu mívá velký význam: posouzení vodorovné deformace často bývá 
rozhodující, a určuje tak rozměry nosníku jeřábové dráhy.  
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4.6 Posouzení na únavu 
Uživatel má dvě možnosti, jak ovlivnit zobrazení výsledků v tomto dialogu. Nabízí je sekce 
Způsob výstupu v pravé dolní části dialogu. 

 
Obr. 4.17: Dialog 2.6 Posouzení na únavu celkově 

Pokud si přejeme vybrat pro zobrazení výsledků v tomto dialogu možnost celkově, zobrazí se v 
tabulce v horní části dialogu pro napěťové body, jimž jsme přiřadili kategorii vrubu (viz 
kapitola 2.3, strana 21), vždy místo x s největším využitím. Ve sloupci E se zobrazí rozhodující 
typ posouzení. 



4  Výsledky 

 54 Program CRANEWAY © 2013 Ing. Software Dlubal s.r.o. 

 

 
Obr. 4.18: Dialog 2.6 Posouzení na únavu po místech x 

Pokud se rozhodneme pro výstup v tabulce po místech x, zobrazí se přehled posouzení v 
každém místě x na prutu pro všechny napěťové body, kterým jsme přiřadili kategorii vrubu. 

Detaily posouzení 
Ve spodní části dialogu se uvedou všechny mezivýsledky, ke kterým program dospěl při 
výpočtu využití v napěťovém bodě právě vybraném v tabulce výše. Kromě obecných 
parametrů si tu můžeme prohlédnout složky normálových a smykových napětí a také rozkmity 
napětí ekvivalentního poškození. 
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4.6.1 Teoretické pozadí posouzení na únavu, resp.  
na provozní odolnost 

DIN 4132 
Na rozdíl od analýzy napětí se při posouzení na únavu uvažují dílčí součinitele spolehlivosti γF = 
1. Proto při posouzení na únavu nelze daná napětí poměřovat s návrhovými hodnotami z 
obecné analýzy napětí, ale musí se porovnávat s příslušnými dovolenými napětími pro 
únavové posouzení, která se odvíjí od použitého druhu oceli, kategorie vrubu, poměru dolního 
a horního napětí u amplitudy napětí (χ = σu/σo) a od počtu přejezdů jeřábu, které se definují u 
skupiny namáhání jeřábu. 

Pro ocelové materiály je charakteristická kumulace únavových poškození. Každá jednotlivá 
amplituda napětí pak může mít velký význam. Je tak třeba dodržet následující podmínku:  
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Do kombinačního vzorce je třeba dosadit tyto hodnoty: 

σ
τmax  Maximální napětí od jednoho jeřábu i 

Bezulστ  Dovolené napětí pro příslušnou skupinu namáhání 
σ
τmax  Maximální napětí od několika jeřábů společně 

Bezulστ  Dovolené napětí pro příslušnou skupinu namáhání několika jeřábů 

Exponent k: 

k = 6,635  pro kategorie vrubů W0 až W2 u St 37 

k = 5,336  pro kategorie vrubů W0 až W2 u St 52 

k = 3,323  pro kategorie vrubů K0 až K4 

V případě dvou jeřábů se při stanovení dovolených napětí použije o dva stupně snížená 
skupina namáhání u jeřábu s nižší skupinou namáhání. V případě tří jeřábů se bude uvažovat o 
tři stupně snížená skupina namáhání u jeřábu s nejnižší skupinou namáhání. 

Pokud jsou při přejezdu jeřábu maximální hodnoty napětí σ nebo τ vyvolány již jednotlivými 
koly jeřábu nebo skupinami kol, je třeba je zohlednit při posouzení podle výše uvedeného 
vzorce samy o sobě jako účinky s dovoleným napětím.  

U složitých průběhů napětí je obtížné amplitudy a hodnoty σo a σu posoudit. Tento problém 
můžeme vyřešit metodou stékajícího deště. Jedná se o metodu, která z průběhu napětí určí 
amplitudy a příslušná horní σo a dolní σu napětí. Touto metodou lze navíc postihnout všechny 
tvary průběhu napětí. Napětí σo a σu stanovená daným postupem se pak použijí jako vstupní 
parametry pro vlastní únavové posouzení. 

Metoda stékajícího deště přináší jako výsledek dvojice napětí σo a σu pro každé rozpětí 
(amplitudu). Pro dané dvojice napětí se pak provádí posouzení na únavu. Přitom se musí 
zohlednit, zda se jedná o plné nebo poloviční rozpětí. Do následujícího kombinačního vzorce 
byl doplněn vliv rozpětí (amplitud). 
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Pro si přitom platí: 

si = 1,0 pro plné rozpětí 

si = 0,5 pro poloviční rozpětí 
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U normálového napětí σz se na rozdíl od napětí σx a τ neurčuje horní napětí σo a dolní napětí σu 
metodou stékajícího deště z průběhů napětí. Předpokládá se, že každé svislé kolové zatížení 
při přejezdu přes vyšetřované místo vyvolává příslušná horní napětí σo: 

tc

Ri
i,o ⋅

⋅ϕ
=σ  

kdy 

ϕ dynamický součinitel 

Ri kolové zatížení 

c délka působiště kolového zatížení  

t  tloušťka stojiny 

CRANEWAY zohledňuje také excentricky působící kolová zatížení, která vyvolávají krouticí 
moment. U skupiny namáhání B4 - B6 se automaticky uvažuje výstřednost působiště kolového 
zatížení jako ± 

1/4 šířky hlavy kolejnice. Dochází k tomu tak, že se k napětím od centrického 
působení zatížení přičítají napětí od příslušného krouticího momentu MT,i (viz obr. 4.19a)). 

 
Obr. 4.19: Namáhání na horním okraji stojiny od výstředného kolového zatížení 

Pokud se při únavovém posouzení zohledňují vodorovné setrvačné síly HM, pak se krouticí 
moment MT,i stanoví podle obr. 4.19b). 

Složené normálové napětí σz,i, tak činí: 

M,i,zV,i,zi,z σ+σ=σ  

kdy 

i,oV,i,z σ=σ   







 ⋅λ
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2
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6
i,T2M,i,z  

Přičemž platí:  
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Symboly mají následující význam: 

T Tloušťka stojiny 

G Smykový modul (ocel G = 8100 kN/cm2) 

E Modul pružnosti (ocel G = 21000 kN/cm2) 

IT Moment tuhosti v prostém kroucení 

A Vzdálenost příčných výztuh 

B Výška příčných výztuh (zpravidla odpovídá výšce stojiny) 

Napětí σz z rozdělení kolového zatížení má vliv podle [2], čl. 4.1.2 při únavovém posouzení také 
na smyková napětí τ na zatíženém horním okraji stojiny. Napětí σz z rozdělení kolového 
zatížení vyvolává ve stojině smykové napětí τxz, pro které se v programu CRANEWAY uplatňuje 
následující rovnice: 

zxz 2,0 σ⋅=τ  
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EN 1993-6 (EN 1993-1-9) 
Posouzení na únavu podle EN 1993-1-9 vychází z jmenovitých napětí. Vnitřní síly se určí při 
statické analýze prutové konstrukce a napětí se spočítají v místě předpokládaného vzniku 
trhliny podle teorie pružnosti. Při únavovém posouzení se tak porovnávají rozkmity 
jmenovitých napětí Δσ a Δτ od zatížení s návrhovými hodnotami únavové pevnosti ΔσR a ΔτR. V 
EN 1993-1-9 dále platí princip dílčích součinitelů spolehlivosti. 

Standardním postupem podle EN 1993-1-9 je posouzení s použitím součinitelů ekvivalentního 
poškození: přitom se ekvivalentní rozkmity napětí ΔσE,2 a ΔτE,2 vztažené na n = 2*106 cyklů s 
uvážením dílčích součinitelů spolehlivosti porovnávají s mezními hodnotami únavové 
pevnosti ΔσC, resp. ΔτC u n = 2*106 cyklů příslušného konstrukčního detailu, z čehož vyplývají 
následující dvě podmínky: 

0,1
/ MfC

2,EFf ≤
γσ∆
σ∆⋅γ

 a 

0,1
/ MfC

2,EFf ≤
γτ∆
τ∆⋅γ

 

kdy 

σ∆⋅λ=σ∆⋅γ 2,EFf   

EN 1993-1-9, kapitola 8, rovnice 8.2 

Při současném působení rozkmitů napětí v podélném směru a rozkmitů smykových napětí 
platí: 

0,1
//

5

MfC

2,EFf
3

MfC

2,EFf ≤







γτ∆
τ∆⋅γ

+







γσ∆
σ∆⋅γ

 

EN 1993-1-9, kapitola 8, rovnice 8.3 

Pro výpočet ekvivalentních rozkmitů napětí předkládá EN 1991-3 příslušné součinitele 
ekvivalentního poškození λi podle klasifikace jeřábů. Do programu CRANEWAY jsme zařadili 
následující tabulku: 

 
Obr. 4.20: Součinitele ekvivalentního poškození podle EN 1991-3, tab. 2.12 
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4.7 Posouzení boulení 
V případě označení volby celkově pro zobrazení výsledků v dialogu se v tabulce v jeho horní 
části uvede pro každé pole nosníku jeřábové dráhy prut s místem x, které vykazuje největší 
využití. V sekci níže pak najdeme podrobné údaje o poli boulení, o lokálních napětích, 
součinitelích atd. k právě vybranému řádku v tabulce výše. 

 
Obr. 4.21: Dialog 2.7 Posouzení boulení po prutech 

Rozhodující posouzení lze také zobrazit po místech x.  
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Obr. 4.22: Dialog 2.7 Posouzení boulení po místech x 

4.8 Svary - posouzení napětí 
Tento dialog se zobrazí pouze v případě, že jsme v dialogu 1.3 Průřez označili políčko Provést 
posouzení svarů (viz kapitola 2.3, strana 15). Napětí ve svarech můžeme rovněž znázornit 
celkově nebo po místech x. 

 
Obr. 4.23: Dialog 2.8 Svary - napětí celkově 
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Pokud zvolíme pro výstup v tabulce možnost celkově, zobrazí se v horní části dialogu v tabulce 
pouze místa x v jednotlivých svarech (kolejnice-pásnice, horní pásnice-stojina, dolní pásnice-
stojina) vykazující největší využití. Uvedena je přitom také rozhodující kombinace zatížení.  

Posouzení je splněno, pokud je využití menší než 1. Využití přitom odpovídá poměru 
vypočítaného srovnávacího napětí a mezního srovnávacího napětí svaru. 

Detaily svaru 
Pod tabulkou si můžeme prohlédnout přehled mezivýsledků pro řádek, který jsme vybrali v 
tabulce výše. Kromě obecných charakteristik svaru se zde uvádí vnitřní síly a dále normálová 
napětí σ a smyková napětí τ v daném svaru. 

Pokud se rozhodneme zobrazit výsledky po místech x, bude tabulka v horní části dialogu 
obsahovat rozhodující posouzení napětí ve svarech na každém místě x. 

 
Obr. 4.24: Dialog 2.8 Svary - napětí po místech x 
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4.9 Svary - posouzení na únavu 
V tomto dialogu se zobrazí využití svarů v případě posouzení na únavu. Opět máme na výběr 
mezi zobrazením výsledků celkově nebo po místech x. 

 
Obr. 4.25: Dialog 2.9 Svary - posouzení na únavu celkově 

4.10 Součinitele kritického zatížení 
Poslední výstupní dialog se zobrazí, pokud jsme v dialogu Detaily v záložce FE-LTB označili 
volbu Vypočítat součinitel kritického zatížení pro všechny kombinace zatížení (viz obr. 3.3, strana 
37). Tento dialog nám podává přehled o součinitelích kritického zatížení, které program 
spočítal pro jednotlivé kombinace zatížení (polohy zatížení). 
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Obr. 4.26: Dialog 2.10 Součinitele kritického zatížení 

Součinitel kritického zatížení 
Tato hodnota uživatele informuje o stabilitě konstrukce. Například součinitel kritického 
zatížení 5,484 pro kombinaci zatížení KZ117 (viz obrázek výše) znamená, že zatížení z dané 
kombinace lze zvětšit součinitelem 5,484; teprve pak bude konstrukce nestabilní (komentář ve 
sloupci C Koeficient diagonály v matici menší než nula). Vychází se přitom z pružného chování 
materiálu. 

Důvod ukončení výpočtu 
Ve sloupci C se ve většině případů uvede komentář Koeficient diagonály v matici menší než nula 
nebo Max. počet x iterací rovnováhy byl dosažen. Pokud se objeví první komentář, ztrátu 
stability bylo možné určit výpočtem. Druhý komentář znamená, že se nepodařilo v rámci 
povoleného počtu iterací dosáhnout meze přerušení. Maximální počet iterací rovnováhy i mez 
přerušení se stanoví v dialogu Detaily v záložce FE-LTB (viz obr. 3.3, strana 37). 

Pokud je součinitel kritického zatížení menší než 1, stává se konstrukce nestabilní ještě před 
dosažením návrhového zatížení. 

Pokud se pro součinitel kritického zatížení uvede hodnota 0, výpočet nemohl být proveden. 
Model konstrukce je pravděpodobně kinematický, a je třeba přezkoumat podporové 
podmínky. 
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5.  Výstupní protokol 
Vstupní a výstupní údaje se v programu CRANEWAY obvykle nezasílají přímo na tiskárnu. 
Nejdříve se vytvoří takzvaný výstupní protokol, do něhož může uživatel vkládat grafická 
zobrazení, vlastní vysvětlivky, naskenované obrázky apod. (viz obr. 5.5, strana 68). 

5.1 Vytvoření výstupního protokolu 
Vzhledem k tomu, že výstupní protokoly se nevytvářejí v uživatelském prostředí programu 
CRANEWAY, je třeba nejdříve program opustit tlačítkem [OK] nebo [Grafika]. Na ploše RSTABu, 
resp. RFEMu pak můžeme protokol vytvořit příkazem z hlavní nabídky 

Soubor → Otevřít protokol... 

nebo pomocí příslušného tlačítka v panelu nástrojů. 

Pokud jsme ještě dosud žádný protokol nevytvořili, otevře se dialog Nový tiskový protokol. 

 
Obr. 5.1: Dialog Nový tiskový protokol 

Číslo nového protokolu se vyplní automaticky v poli Č., uživatel ho však může změnit. V poli 
Označení lze zadat název protokolu. Podle názvu bude pak možné protokol v seznamech snáze 
najít. Toto označení se neobjeví ve vytištěném dokumentu. 

Ze seznamu v sekci Převzít nastavení z předlohy můžeme vybrat určitý vzorový protokol. 

Tlačítka, která v tomto dialogu vidíme, mají následující funkce: 

 
Vytvoří nový vzorový protokol. 

 
Slouží k úpravě výběru protokolu ( kapitola 5.2, strana 65). 

Tabulka 5.1: Tlačítka v dialogu Nový tiskový protokol 
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5.2 Výběr obsahu protokolu 
Program nabízí uživateli dialog, v němž lze určit, které kapitoly budou zařazeny do výstupního 
protokolu. Příslušnou funkci vyvoláme z hlavní nabídky protokolu 

Úpravy → Výběr... 

nebo kliknutím na tlačítko v panelu nástrojů v okně protokolu, které vidíme na levém okraji. 

Otevře se dialog Výběr protokolu. 

 
Obr. 5.2: Dialog Výběr protokolu, záložka Globální výběr  

V sekci Program / Moduly je uveden seznam všech programů a modulů, v nichž byly zadány 
vstupní údaje. Pokud v něm vybereme určitý program, můžeme v pravé části dialogu v 
jednotlivých záložkách zaškrtnout kapitoly, které si přejeme vytisknout. 

Globální výběr 
V první záložce jsou uvedeny hlavní kapitoly protokolu. Pokud některou z nich deaktivujeme, 
zmizí i příslušná záložka s detailním výběrem jejích podkapitol. Pokud si přejeme, aby protokol 
obsahoval pouze vstupní údaje a výsledky programu CRANEWAY, můžeme data z RSTABu, 
resp. z RFEMu v globálním výběru u těchto programů deaktivovat.  

V sekci Zobrazit v levém dolním rohu vidíme tři zaškrtávací políčka. Pomocí nich můžeme 
stanovit, zda se mají v protokolu zobrazit titulní strana, index či malé info obrázky na okraji 
protokolu. 

Vstupní údaje 
V druhé záložce se stanoví, jaké vstupní údaje se mají zařadit do protokolu. 
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Obr. 5.3: Dialog Výběr protokolu, záložka Vstupní údaje 

U mnoha zde uvedených kategorií je k dispozici tlačítko [Detaily...]. Otevřeme jím dialog, v 
němž můžeme podrobněji vybrat data do protokolu. 
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Výsledky 
Také v této záložce můžeme označením příslušných zaškrtávacích a výběrových políček 
stanovit, jaké výsledky se mají v jakém rozsahu vytisknout. 

 
Obr. 5.4: Dialog Výběr protokolu, záložka Výsledky 

Stejně jako ve výstupních dialozích programu CRANEWAY jsou i v tomto případě výsledky 
rozděleny podle jednotlivých druhů posouzení. Po kliknutí na tlačítko [Detaily...] u některých 
kategorií můžeme podrobněji stanovit objem výstupních dat v protokolu. 
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5.3 Navigátor tiskového protokolu 
Po vytvoření protokolu se v levé části okna zobrazí navigátor tiskového protokolu, vpravo 
náhled stránek protokolu tak, jak by měly vypadat v tištěném dokumentu. 

Jednotlivé kapitoly protokolu lze libovolně přesouvat v navigátoru pomocí funkce Drag & 
Drop. 

Místní nabídka navigátoru, kterou otevřeme kliknutím pravým tlačítkem myši na některou z 
kapitol, obsahuje další funkce pro úpravu protokolu. Jak je ve Windows běžné, lze provést 
vícenásobný výběr kapitol pomocí kláves [Ctrl] a []. 

 
Obr. 5.5: Místní nabídka v navigátoru a náhled pro tisk 

Smazat z protokolu 

Označená kapitola se z protokolu odstraní. Pokud ji budeme chtít do protokolu opět zařadit, 
upravíme výběr z hlavní nabídky Úpravy → Výběr.... 

Začít novou stránkou 

Označená kapitola se zobrazí na nové stránce. V navigátoru se daná kapitola označí červenou 
šipkou. 

Výběr 

Otevře se dialog pro celkový výběr dat v protokolu, který jsme podrobně popsali na 
předchozích stránkách. Vybraná kapitola je tu již předem nastavena k úpravám. 

Vlastnosti 

U každé kapitoly můžeme upravovat některé její obecné vlastnosti, např. můžeme změnit její 
nadpis nebo k ní připojit doplňkové informace. 
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6.  Obecné funkce 
V této kapitole popíšeme některé užitečné funkce, které máme k dispozici v hlavní nabídce, a 
představíme grafické možnosti při zadávání a vyhodnocování dat. 

6.1 Hlavní nabídka Soubor 
Příkazy v této hlavní nabídce nám umožňují přejmenovat případ vytvořený v programu 
CRANEWAY nebo exportovat dialogy v tabulkovém formátu do jiných aplikací. 

Přejmenovat 
Po zvolení této funkce můžeme aktuálně zpracovávanému případu zadat jiné označení. 

 
Obr. 6.1: Dialog Přejmenovat případ CRANEWAY 

Exportovat tabulky 
CRANEWAY umožňuje přímý export dat do MS Excelu, Calcu z programového balíku 
OpenOffice.org nebo do formátu CSV. Otevře se následující dialog pro export dat: 

 
Obr. 6.2: Dialog Export - MS Excel 

Po výběru nastavení můžeme export spustit tlačítkem [OK]. Aplikace Excel, resp. Calc se 
vyvolají automaticky, tj. nemusí být předem otevřeny na pozadí. 
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Obr. 6.3: Výsledek v Excelu 
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6.2 Hlavní nabídka Nastavení 
Daná nabídka obsahuje funkce pro nastavení výpočetních parametrů a dále jednotek a 
desetinných míst. 

Detaily 
Tímto příkazem otevřeme dialog Detaily. Záložky tohoto dialogu podrobně popisujeme v 
kapitole 3.1 na straně 34. 

Jednotky a desetinná místa 
Tato funkce slouží k úpravě jednotek a desetinných míst u vstupních i výstupních údajů. 
Otevřeme jí dialog, který je rozdělen do záložek Vstupní údaje a Výsledky. 

 
Obr. 6.4: Dialog Jednotky a desetinná místa 

Nastavení v tomto dialogu můžeme pomocí vlevo znázorněných tlačítek uložit jako uživatelský 
profil a později načíst v jiných modelech. Tlačítkem [Standard] lze obnovit původní nastavení.      
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6.3 Grafika 

6.3.1 Vstupní údaje 
Tlačítko [3D rendering] umožňuje graficky zkontrolovat vstupní údaje. Otevře se nové okno se 
znázorněním nosníku jeřábové dráhy. 

 
Obr. 6.5: Vizualizace nosníku jeřábové dráhy 

Grafické zobrazení znázorňuje model nosníku jeřábové dráhy se zatěžovacími bloky a 
polohami jeřábu a také působící síly. 

V panelu nástrojů najdeme údaj o aktuální poloze jeřábu a celkovém počtu poloh. Uživatel zde 
může nastavit jinou polohu jeřábu. Pohyb jeřábu na nosníku lze zobrazit také jako animaci. 

V grafickém okně můžeme rovněž pro jednotlivé polohy jeřábu nechat znázornit všechna 
působící zatížení. Pro každou kombinaci zatížení můžeme také zapnout zobrazení příslušných 
imperfekcí. 

V seznamu ZS pro výpočet můžeme přepínat mezi různými návrhovými situacemi (únosnost, 
únava, deformace, podporové síly). 

 

 



6  Obecné funkce 

 

 

73 Program CRANEWAY© 2013 Ing. Software Dlubal s.r.o. 

 

6.3.2 Výsledky 
Výsledky můžeme graficky zobrazit v pracovním okně RSTABu, resp. RFEMu. Uživatel tu má k 
dispozici veškeré funkce v navigátoru Zobrazit, které umožňují upravit grafické zobrazení. 

Do pracovního okna hlavního programu můžeme vstoupit po kliknutí na tlačítko [Grafika]. 

 
Obr. 6.6: Grafické zobrazení výsledků 

Pokud v daném okně nejsou znázorněny výsledky případu z programu CRANEWAY, můžeme je 
zapnout pomocí tlačítka [Zobrazit výsledky]. 

Panel 
Řídicí panel se skládá ze záložek Stupnice barev, Faktory a Filtr. Uživateli umožňuje zkontrolovat 
hodnoty na základě barevného zobrazení a případně upravit oblasti barev, zadat faktory 
zvětšení pro zobrazení výsledků a dále stanovit, na kterých prutech se mají výsledky zobrazit. 

Navigátor 
V navigátoru Výsledky můžeme nastavit, jaké průběhy výsledků se mají na modelu konstrukce 
zobrazit: 

• Napětí σx+, σx-,τ a σv 

• Využití pro σx, τ a σv 

• Deformace 

• Vnitřní síly 
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Obr. 6.7: Navigátor Výsledky pro CRANEWAY 

V případě zobrazení deformací můžeme nechat v grafickém okně znázornit kromě celkového 
posunu u posuny a pootočení vzhledem ke globálním osám X, Y a Z. Posun ve směru Y se 
vztahuje vždy k horní hraně kolejnice a zahrnuje také složky z pootočení průřezu. 

Vnitřní síly N, Vy, Vz,MT, My, Mz, MTprim, MTsek a Mω lze zkontrolovat v grafickém okně konkrétně pro 
každou kombinaci zatížení. 

Tlačítko [CRANEWAY] v řídicím panelu umožňuje vrátit se do programu CRANEWAY. 
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7.  Příklad 
 

7.1 Jeřábová dráha o dvou polích podle ČSN EN 
1993-6 

Z literatury vybíráme příklad, který si nyní v programu CRANEWAY spočítáme. Budeme tak 
moci vysledovat, jak probíhají výpočty v tomto programu a poznáme rozmanité možnosti 
použití tohoto programu. Příklad přebíráme z [19]. 

Konstrukce 

• Jeřábová dráha o dvou polích, průřez HEB 300, jeřábová kolejnice z ploché oceli 5 cm x 3 
cm (opotřebená), přivařená koutovými svary aw = 5 mm, S 235  

• Vlastní tíha jeřábové dráhy s kolejnicí g = 1,35 kN/m 

• Příčné výztuhy jsou umístěny pouze nad podporami (vždy přivařené ke stojině a k 
pásnicím) 

• Uložení na konzolách halových sloupů, vidlicové uložení 

• Pojezd jednoho mostu jeřábu, systém pojezdového ústrojí jeřábu IFF  

• Zdvihová třída HC2 

• Skupina namáhání S2 

• Rozvor c = 3,6 m 

Zatížení 
• Svislá kolová zatížení: 

Qc=18,00 kN    od vlastní tíhy  

Qh =57,00 kN   od zatížení kladkostroje 

• Vodorovná kolová zatížení: 

HS =20,00 kN   Příčné vodorovné síly = S-Hs 

HT1(H1) = -HT2(H2) =8,60 kN Zatížení ze zrychlení a brzdění 

 

Obr. 7.1: Náčrt konstrukce 
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Obr. 7.2: Průřez 

7.2 Vnitřní síly - únosnost 

 

         

 
Podle [19] CRANEWAY 

Maximální 
mezipodporový 

moment 
   

Místo x 
   

Místo x 
 KV1 My,d 147,90 [kNm] 2,10 [m] 147,20 [kNm] 2,10 [m] 

 
Mz,d 23,70 [kNm] 3,36 [m] 23,52 [kNm] 2,60 [m] 

KV2 My,d 132,20 [kNm] 2,10 [m] 132,00 [kNm] 2,10 [m] 

 
Mz,d 33,60 [kNm] 2,58 [m] 37,17 [kNm] 2,50 [m] 

Maximální 
podporový 

moment 
         KV1 My,d -129,87 [kNm] 6,00 [m] -129,30 [kNm] 6,00 [m] 

KV2 My,d -116,37 [kNm] 6,00 [m] -116,34 [kNm] 6,00 [m] 

Maximální 
posouvající síla 

         KV1 Vz,d -175,50 [kN] 0,00 [m] -172,10 [kN] 0,00 [m] 

 
Vy,d -17,40 [kN] 0,00 [m] -17,41 [kN] 0,00 [m] 

KV2 Vz,d -157,00 [kN] 6,00 [m] -154,00 [kN] 6,00 [m] 

 
Vy,d -27,00 [kN] 6,00 [m] -26,83 [kN] 6,00 [m] 

 

7.3 Posouzení LTB posouzení napětí  

Náhradní imperfekce 
Podle [19]  
Vzepětí počátečního prohnutí ve směru y činí vy = 1,5 cm. 

CRANEWAY 
Náhradní imperfekce lze vypočítat buď automaticky metodou vlastních tvarů nebo je můžeme 
zadat ručně. Pro náš příklad volíme ruční zadání. 
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Výpočet napětí 
Podle [19] CRANEWAY 

Maximální srovnávací napětí podle  
teorie II. řádu vychází v místě x = 2,28 m  
(levé pole) na hraně horní pásnice x = 2,30 m (levé pole) 

σv = 19,10 kN/cm2 σv = 19,06 kN/cm2 

Posouzení napětí  
Při posouzení napětí se uvažuje dílčí součinitel spolehlivosti γM1. 

Podle [19] CRANEWAY 

19,10/21,36 = 0,894 < 1 19,06/21,36 = 0,892 < 1 

Posouzení LTB splněno Posouzení splněno 

 

7.4 Napětí v působišti zatížení 

Účinná roznášecí délka (poloměr zaoblení – stojina) 
Kolejnice je přivařena, tzn. mezi ní a horní pásnicí existuje tuhé spojení. 

Podle [19] CRANEWAY 

leff = 12,8 cm     leff = 12,8 cm 

Stlačení stojiny na přechodu (poloměr zaoblení – stojina) 
Podle [19] CRANEWAY 

Lokální svislé tlakové napětí vyvozené ve stojině: 
σoz,Ed = -5,70 kN/cm2    σoz,Ed = -5,68 kN/cm2 

 
Příslušné lokální smykové napětí: 
τoxz,Ed = 1,10 kN/cm2    τoxz,Ed = 1,14 kN/cm2 

7.5 Posouzení boulení plechu stojiny pod 
kolovým zatížením 

Roznášecí délka pod tuhými břemeny 
Podle [19] CRANEWAY 

ss = 9,0 cm     ss = 9,0 cm 

Hodnoty boulení a kritická síla pro vyboulení 
Podle [19] CRANEWAY 

kF =6,00 kF =6,004 

Fcr = 5761 kN Fcr = 5764,55 kN 

Pomocné hodnoty 
Podle [19] CRANEWAY 

m1 = 27,3 m1 = 27,27 

m2 = 0,00 m2 = 0,00 



7  Příklad 

 78 Program CRANEWAY © 2013 Ing. Software Dlubal s.r.o. 

 

ly = 32,7 cm ly = 32,6 cm 

Fy = 845,3    

λ_příč = 0,38 λ_příč = 0,383 

χF = 1,0 χF = 1,0 

Posouzení interakce 
Podle [19] CRANEWAY 

η1 = 0,41 < 1,0     η1 = 0,409 < 1,0 

Boulení plechu stojiny 
Podle [19] CRANEWAY 

η = 0,068 < 1,0     η = 0,068 < 1,0 

 

7.6 Posouzení na únavu 

Dynamické součinitele a místa posouzení 
Podle [19] CRANEWAY 

ϕfat,1 = 1,05     ϕfat,1 = 1,05 
ϕfat,2 = 1,065     ϕfat,1 = 1,065 

 

Obr. 7.3: Průřezy - posouzení a kategorie vrubů 

Normálová napětí v poli na horní hraně pásnice 
Podle [19]     CRANEWAY 

V poli u x = 2,1 m 

max My = 100,3 kNm 

min My = -20,1 kNm 

∆σx = 7,22 kN/cm2     ∆σx = 7,33 kN/cm2 

∆σE,2 =2,3 kN/cm²     ∆σE,2 =2,31 kN/cm² 

η = 0,24 < 1,0     η = 0,237 < 1,0 

Normálová napětí v poli v místě napojení stojiny 
Podle [19]     CRANEWAY 

V poli u x = 2,1 m 

max My = 100,3 kNm 

min My = -20,1 kNm 
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∆σx = 5,0 kN/cm2     ∆σx = 4,92 kN/cm2 

∆σE,2 =1,6 kN/cm²     ∆σE,2 =1,55 kN/cm² 

η = 0,12 < 1,0     η = 0,14 < 1,0 

Normálová napětí na horní pásnici na vnitřním sloupu 
Podle [19]     CRANEWAY 

max My = -85,2 kNm 
∆σx = 4,44 kN/cm2     ∆σx = 4,37 kN/cm2 

∆σE,2 =1,4 kN/cm²     ∆σE,2 =1,38 kN/cm² 
η = 0,20 < 1,0     η = 0,198 < 1,0 
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7.7 Průhyby 

Průhyby 
Podle [19] CRANEWAY 

Svislý průhyb 

δz = γ ⋅ R ⋅ l3/(100 ⋅ EIy) + β ⋅ g ⋅ l4/(EIy) 

kdy β = 0,0054 a γ = 1,62 

δz = 0,50 + 0,02 = 0,52 cm uz = 0,52 cm 

Vodorovný průhyb 

δy = γ ⋅ H1 ⋅ l3/(100 ⋅ EIz,Og) 

kdy γ = 3,01 

δy = 0,72 cm uy = 0,72 cm 
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