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TORSION OF THIN-WALLED.BOX-GIRDER WITH DEFORMABLE CROSS-SECTION
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BALÁŽ I.

Experimental results of 8m long antisymmetricaly loaded
steel box-girder model. Upper and bottom flange is stif
fened by rigid longitudinal L-shape and tlat stiffeners
respectively. Transverse stiffen � consist of ·flexible
frame type diaphragms. Comparison with theoretical re
sults based on Sedlacek's theory. Torsion warping stress
is negligible. Distortion warping stress is comparable
with normal bending one.

Tvar prie čneho rezu, sposob priečneho vystuženia a zaťažovaciu
schému oceXového n.osníka vidíme na obr.1 a 2. Nosník bol zaťa

žený v. rezoch zlL
2/8 a 6/8 dvojicou síl posobiacich voči osi
y: a) symetricky, b) antisymetricky. Pri symetrickom zaťažení
sa vyšetroval vplyv: (i) ochabnutia šmykom, (ii) vydúvania tla
čených vystužených pásov horného a dolného (pri zaťažovaní v
reverznej polohe) a (iii) vydúvania krajnej štíhlej po z dižne
nevystuženej šikmo naklonenej steny prierezu namáhanej na šmyk,
=

ktorá limitovala únosnosť nosníka. Pri antisymetrickom zaťažení
bolo úlohou experimentálne overiť v ýs tiž no s t rozšírenej ohybovo
krutovej teórie L Jl. Táto te ó ria umožňuje zohXadniť vplyv zme
ny tvaru prierezu a k jej výhodám patrí: (i) jednoduchosť a ná7

Obr.2 Priečne vystuženie
a sposob zaťažovania
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Teoreticky vypočítaný priebeh bimomentov B�II
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Rez zJL = 1,5/8

P=100kN (o) a 200kN (+)
Priamky ukazujú teoreticky vypočítaný priebek.
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Obr.4 Priebeh pozdižneAo normálového napii.-, ia 5"'II
od zmeny tvaru prierezu.
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normálového napii.U9. 6' .P 1 00 kN a 200kN, rri č8m
teoretické hodnoty sú mimo prierez I:re P 1 OOkN.

Obr.5 Priebeh pr ie čneho
y reze zlL ", 318.
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zomosti (platí analógia s priečne zataženým nosníkom uloženým
na pružných či pevných podperách a na pružnom podloží), (ii) v
malých nárokoch na výpočtovú techniku a (iii) v skuto čnosti, že
umožňuje navrhnút optimálne priečne vystuženieo V poslednej do
be sa stáva ú činnym nástrojom aj pri vyšetrovaní únavových trh
lín vznikajúcich v rolloch priečneho rezu cestných mostov s ko
morkovým prierzom. V príspevku sa budeme zaoberať iba zmenou
tvaru prierezu. Ostatné experimentálne výsledky možno nájsť v
L 1 J a podrobnosti teoretických výpočtov v L 2 J.
Výsledky teoretického riešenia pre P=125 kN uvádzame na obr.J.
K�
a V
BÚ zmenu tvaru prierezu sposobujúce zložky sily P,
II
�II
respo reakcie, ktoré namáhajú rámové diafragmy. Stredná a dve
krajné diafragmy BÚ 3,94krát tuhšie (obro 2, 3) a preto viac na
máhané. Deformáciou je skosenie uhla f.
Experimentálne sa zisťoval priebeh pozdížnych normálových napa
tí
0A = 5'�I+ 5�II v rezoch z/L-= 1,5/8j 2,5/8; 3,5/8 a priebeh
priečnych normálových napatio v diafragmách v zlL = 2/8; 3/80
s
Viazané k:rútenie má malý vplyv a približne plati 6A�6�II'
Zhoda experimentálnych a teoretiCkých výsledkov je uspokojivá
po
(obr. 4, 5j P=100 a 200 kN). Teória: a) vystihla priebeh
6� II
,
priereze ako i pozdlž osi nosnika (zmena znamienok B
na
QII
obro3 a 5
3,5/8), b) mieme p�ecenila vplyv napatí
�II v zlL
5s v diafragmách. Rozdiely i nedokonalú antisymetriu v priebehu
.
o�II po priereze možno čiastočne pripíaat nesymetrii prie čneho
vystuženia v miestach zaťažovania nosníka silou P zdola.
Zaťažovací rám navrhol Ing.V.Kalousek, nosník vyrobil K.Droxel
a meranie zabezpe čil A.Šalge, členovia KKDK SvF v Bratislave,
kde se nosník aj skúšalo Zodpovedným riei5ite:rqmúlos.y L 1 J bol
Prof.lng.Dr.A.Tesár,DrSc., ktorého pamiatke je tento príspevok
venovaný.
1:1 J Tesár,A. a kol.: Záverečná správa úlohy III-B-2/16
KKDK SvF SVŠT Bratislava 1980.
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