
Názov akcie:

Posudzovaný prvok:
Autor: Dátum:

Debniaca tvárnica

Druh debniacej tvarovky: Durisol DSi 30/20

Rozmery (d x š x v): 500 x 300 x 250 mm

Hrúbka steny: hw0 = 300 mm

Hrúbka betónového jadra: hb0 = 200 mm

Plocha betónového jadra: Ab0 = 71910 mm2

Tiaž neomietnutej steny: g0 = 4,6 kN/m2

Výplňový betón

Trieda betónu: C20/25
Charakteristická pevnosť v tlaku: fck = 20 MPa

Koeficient vplyvu dlhodobých účinkov: αcc,pl = 0,80

Parciálny súčiniteľ spoľahlivosti: γC = 1,50

Návrhová pevnosť v tlaku: fcd,pl = 10,67 MPa

 

Typ prvku: Stena
Hrúbka steny: hw = 300 mm

Šírka steny: bw = 1000 mm

Výška steny: lw = 2750 mm

Dĺžka steny (vzdialenosť priečnych stien): b = 3450 mm

Hrúbka betónového jadra: hb = 200 mm

Započítateľná šírka betónového jadra: bb = 719,1 mm

Započítateľná plocha betónového jadra: Ab = 143820 mm2

Použité materiály

Typ a rozmery prvku

Geometria prvku

Overenie odolnosti stien a pilierov z tvárnic DURISOL podľa normy STN EN 1992-1-1

4.11.2011

Rodinný dom

Obvodová stena
Ing. Jozef Horný
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Osová sila: NEd = 100,00 kN/m

Ohybový moment od zvislého zaťaženia: MEd = 5,00 kNm/m

Ohybový moment od vodorovného zaťaženia: MEdw = 0,00 kNm/m

Okrajové podmienky pre posudzovaný prvok:

     Stena, resp. stĺp pripojený po dĺžke hore a dole ohybovo tuhým spôsobom ku stropnej konštrukcií:

Koeficient podmienok podopretia: β = 1,00

Účinná výška prvku: l0 = 2750 mm

Polomer zotrvačnosti betónového prierezu: ib = 57,7 mm

Štíhlosť posudzovaného prvku: λλλλ = 47,6 <  86, štíhlosť VYHOVUJE !

Výpočet súčiniteľa ΦΦΦΦ, ktorý zohľadňuje excentricitu, vrátane účinkov druhého rádu a dotvarovania:

Excentricita od zvislého zaťaženia: e01 = 50,00 mm

Excentricita od vodorovného zaťaženia: e02 = 0,00 mm

Excentricita od geometrických imperfekcií: ei = 6,88 mm

Celková excentricita: etot = 56,88 mm

Súčiniteľ zohľadňujúci excentricitu: ΦΦΦΦ = 0,217

Návrhová odolnosť z hľadiska osovej sily: NRd = 332,3 kN/m

Osová sila v posudzovanom priereze: NEd = 100,0 kN/m

Návrhová odolnosť z hľadiska osovej sily: NRd = 332,3 kN/m

NEd      < NRd -  odolnosť VYHOVUJE !

Využitie odolnosti: 30,1%

NEd etot
[kN/m] [mm]

100,0 56,9

120,0 50,0

Overenie odolnosti prvku v tlaku

Čiara odolnosti

Návrhové hodnoty vnútorných síl v posudzovanom priereze

Overenie štíhlosti prvku

Výpočet návrhovej odolnosti prvku v tlaku

Stena VYHOVUJE !

Konzolová stena, resp. 
stĺp

Pri hlave a päte podo-
pretá stena, resp. stĺp

Stena podopretá pozdĺž 
troch okrajov

Stena podopretá pozdĺž 
štyroch okrajov

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N
á
vr
h
o
vá
 o
d
o
ln
o
s
ť 
v 
k
N

Excentricita osovej sily  v mm


