H ARMONIZÁCIA NORIEM

S T N E N 19 9 3 - 1 - 5
EUROKÓD 3:
N AV R H OVA N I E O C E ĽOV Ý C H KO N Š T R U KC I Í .
ČASŤ 1-5 NOSNÉ STENOVÉ PRVKY
Dňa 21. 4. 2008 sa uskutočnila na Katedre kovových a drevených konštrukcií SvF STU
v Bratislave schôdza TK 4 „Kovové a spriahnuté oceľobetónové a drevené konštrukcie“.
Z 22 členov TK 4 pri SÚTN sa schôdze zúčastnilo 18 členov, prítomní boli aj 4 hostia.

Program schôdze:

• voľba predsedu TK 4 a voľba predsedu subkomisie SK 1 Kovové (oceľové
a hliníkové) konštrukcie,

• možnosť zrušenia tých častí predbežných eurokódov, ktoré sa týkajú navrhovania konštrukcií na účinky požiaru (presunulo sa do TK 111 „Uplatňovanie a používanie eurokódov“),

• prejednanie prekladu 2 eurokódov
pre navrhovanie oceľových konštrukcií EN 1993-1-5 „Nosné stenové
prvky“ (preklad: prof. Baláž zo SvF
STU, recenzia prekladu: doc. Ďuricová ÚSTARCH SAV), EN 1993-3-2
„Komíny“ (preklad: prof. Chladný,
emeritovaný profesor SvF STU,
recenzia prekladu: Ing. Behúl,
dôchodca, konzultácie: Ing. Kramár
a Juraj Michal, Vertical, priemyselné
komíny, a. s.),

• prejednanie návrhu národnej prílohy
k eurokódu EN 1993-1-8 „Uzly“ (autor:
Ing. Ároch, SvF STU),

• informácie zo schôdze CEN TC
250/SC3 „Navrhovanie oceľových
konštrukcií“ konanej 18. 4. 2008
v Lisabone (prof. Baláž).
Novým predsedom TK 4 sa stal prof.
Ing. Jozef Vičan, PhD, Katedra stavebných konštrukcií a mostov, SvF ŽU v Žiline. Doterajší predseda prof. Juhás,
ktorý vykonával túto funkciu 14 rokov sa
kandidatúry vzdal, prof. Baláž kandidatúru neprijal. Vo funkcii predsedu SK 1
bol potvrdený prof. Baláž.

STN EN 1993-1-5 Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-5
Nosné stenové prvky. Táto norma udáva
požiadavky na návrh vystužených
a nevystužených stien namáhaných silami pôsobiacimi v ich rovine, so zreteľom na účinky vydúvania stien a ochabnutia šmykom pre nosníky s I-prierezom
a pre nosníky s komorovým prierezom.
Norma obsahuje aj nosné stenové časti
konštrukcií ako sú napríklad nádrže
a silá namáhané zaťažením v svojej rovine. Účinky zaťaženia pôsobiaceho
priečne k rovine steny sú mimo rámec
tohto dokumentu. Pravidlá časti EN
1993-1-5 dopĺňajú pravidlá pre prierezy
triedy 1, 2, 3 a 4 uvedené v časti EN
1993-1-1. Navrhovanie štíhlych stien
namáhaných normálovým napätím
a/alebo šmykom a tiež únavou v dôsledku ohybu stenových prvkov z ich roviny
(dýchanie) je v častiach EN 1993-2
a EN 1993-6. Účinky zaťaženia pôsobiaceho priečne k rovine steny a kombinácie účinkov zaťaženia v rovine steny
a priečne k rovine steny je v častiach
EN 1993-2 a EN 1993-1-7.
Na TK 4 sa diskutovalo o viacerých
termínoch uvedených v tabuľke 1, ktorá
obsahuje výsledky diskusie – dohodnuté slovenské ekvivalenty. Ing. Martinček vypracoval štúdiu, v ktorej okrem
iného poukázal na skutočnosť, že
v zahraničí sa používajú termíny: plate
buckling (angl.), Plattenbeulen (nem.),
voilement de plaque (franc.), ustojčivosť plastinok (rus.), ktorým zodpovedá
termín „stabilita dosiek“. V Čechách
a na Slovensku sa prevažne zaužíval
termín „stabilita stien“. Zmena by pravdepodobne narazila na značný odpor

odbornej verejnosti a preto sa v preklade EN 1993-1-5 používa termín „stena“
a nie „doska“. Preklady publikácií tohto
druhu sú veľmi náročné, pretože v mnohých prípadoch existuje viacero možností prekladu. Od jedného extrému,
pri ktorom sa uprednostňujú medzinárodné termíny, čím sa zjednoduší spätný preklad, až po druhý extrém, pri ktorom sa hľadá vždy slovenský ekvivalent.
Výsledok prekladu závisí od konkrétneho prekladateľa. Aby prekladatelia
postupovali pokiaľ možno jednotne,
SÚTN vydalo v júni 2007 normu
STN 73 0001 „Terminológia eurokódov“,
ktorá obsahuje definície odborných
výrazov a päťjazyčný slovník. Bolo by
žiadúce dopĺňať ju postupne ďalšími
termínmi.

Prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.,
Katedra kovových
a drevených konštrukcií
Stavebná fakulta STU v Bratislave
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