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Beton, tvar KW, ohyb.tuhy, dynamicky 

  

Zadání: ROHR-KW-dynamicky.ror 

Datum/Date  :  6. 4.2022 

  

 
  

STATICKÝ VÝPOČET HLOUBENÝCH POTRUBÍ 
----------------------------------------------------------------------- 

dle metodiky DWA A127: Směrnice pro statické výpočty odvodňovacích kanálů 

a drenážních potrubí (statický software RIBgeo ROHR) 

Výpočet dle DWA-A 127 

  

beton.trouba Tvar K, Typ 2 dle DIN V 1201 / DIN EN 1916 

----------------------------------------------------------------------- 

Protokol zadání: 
----------------------------------------------------------------------- 

Rozměry a parametry trouby: 
  

Jmenovitý průměr                     DN  500 

Vnější průměr                        da =    670 mm 

Vnitřní průměr                       di =    500 mm 

Tloušťka stěny                       t  =     85 mm 

  

Materiálové parametry: 
  Spec.tíha materiálu trouby        S.tíha.R = 24.000 kN/m3 

  Modul pružnosti trouby                 E.R =  30000 N/mm2 

  Minimální vrcholový tlak                FN =   80.0 kN/m 

  z toho vypočteno: 

  Výpočtová hodnota ohybového napětí sigma.R =    6.5 N/mm2 

  Součinitel dílčí bezpečnosti odolnosti 

  prvku příčně k ose trouby     gam.R,rad =   2.20 

  

Ukládání: 
Tyto trouby jsou spočteny pro ukládání dle DIN EN 1610 a 

ATV-DVWK-A 139: 

- Lože typu 1, resp. 3 v písku/štěrkopísku, resp. na rostlé zemině 

  dle DIN EN 1610, obr. 3 nebo 5, resp. ATV-DVWK-A 139, obr. 5 

  Středový úhel 2*Alpha =     90 ° 

- Podmínka uložení B2: 

  Svislé pažení uvnitř zóny potrubí fošnami nebo 
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  tenkostěnné těsnící profily, které se vytahují až po zásypu, 

  nebo pažící desky nebo boxy za předpokladu, 

  že je po vytažení pažící konstrukce provedeno zhutnění zeminy. 

  (Fošny nebo tenkostěnné těsnící profily se zarážejí 

  do zeminy až pod dno trouby) 

  Zaplavení lože (není dle DIN EN 1610 přípustné!) 

- Podmínka zásypu A2: 

  Svislé pažení výkopu rýhy fošnami nebo tenkostěnnými 

  těsnícími profily, které se vytahují až po zásypu, nebo 

  pažící desky nebo boxy, které se po zásypu rýhy 

  postupně vytahují, nebo nezhutněný zásyp rýhy. 

- Výpočet šířky rýhy             b  =    1.6 m 

  Úhel svahu                   Beta =     90 ° 

  

  Hloubka vetknutí po dno trouby           ts =   1.20 m 
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----------------------------------------------------------------------- 

ZOHLEDNIT VÝMĚNU ZEMINY 
Statický výpočet předpokládá výměnu zeminy v celé zóně potrubí. 

Tato zahrnuje (A127, obr. 1): 

celou šířku a výšku rýhy až po 0.3 m nad vrcholem trouby, 

nebo v rozevřené rýze nebo násypu pak průměrnou šířku =  2.68 m. 

Jako materiál výměny zeminy se použije nesoudržná zemina skupiny G1 

Ukládat po vrstvách a zhutnit na minimálně 95% Proctorovi hutnosti. 

Výměna zeminy ztrácí na účinnosti, pokud se zemina bočního obsypu 

zóny potrubí uloží jen volně nebo je měkká 

a pokud se nad zónou potrubí uloží namísto požadované zeminy 

zemmina s menším podílem soudržnosti. 

----------------------------------------------------------------------- 

  

Předpoklady zatížení: 
  Výška nadloží                  h  =   1.40 m 

  Relativní vyložení             a  =   1.00 

  Dopravní zatížení:                  LM1 Lastmodell 

  Maximální vodní hladina max hw    =   1.17 m nad vrchol trouby 

  tj. podzemní voda v libovolné výšce 

  Minimální vodní hladina pod dnem trouby 

  Vliv podzemní vody zohledněn jen součinitelem f2! 

  

  

Součinitele dílčí bezpečnosti a faktory: 
  Návrhová hodnota pro stálé účinky          = gama.G  = 1.35 

  Návrhová hodnota pro proměnné účinky       = gama.Q  = 1.35 

  Dílčí součinitel betonu (concrete)         = gama.c  = 1.50 

  Součinitel poklesuu pevnosti(t) betonu     = alpha.D = 0.85 

  Odolnost MSÚ                          =     gama.Tr  = 1.50 

  Dlouhodobý součinitel                 =    alpha.c,F = 0.90 

  Při posouzení únavy se používá: 

  Dílčí součinitel pro beton            =  gama.c,fat  = 1.50 

  

  

Parametry zemin: 
----------------------------------------------------------------------- 

Zóny zemin       Zóna 1          Zóna 2       Zóna 3        Zóna 4 

                 Hlavní zásyp    Zóna potrubí Rostlá zemina Pod troubou 

----------------------------------------------------------------------- 

Podmínky ukládání A2              B2 

Parametry zemin  G3              G1           G3 

Proctor.hutnost  Dpr   =  0 %    Dpr =100 %   Dpr = 95 % 

Deformační modul E1    =  2.0    E2  =  9.0   E3  =  7.0    E4 =  20.0 

Úhel tření       Phi'  = 25.0                 Phi'= 25.0 

Sec.tíha         Gamma = 20.0 

 při vztlaku     Gamma'= 10.0 

----------------------------------------------------------------------- 
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Význam skupin zemin (viz kapitola 3.1): 

 Skupina G1: nesoudržné písky a štěrky, zhutnit na Dpr 95% 

 Skupina G2: mírně soudržné písky a štěrky, zhutnit na Dpr 95% 

 Skupina G3: soudržné smíšené zeminy a slíny, zhutnit na Dpr 92% 

 Skupina G4: soudržné zeminy (jíl a hlinitá půda), zhutnit na Dpr 92% 

  

 Poznámka: pokud se zadá Dpr = 00.0%, pak je nutné uvažovat deformační moduly 

           z geologického průzkumu a s přihlédnutím ke směrnici A127, 

           tabulka 1 (sečný modul v intervalu napětí 0 až cca 0.1 N/mm2). 

 Poznámka: deformační modul E2 (uložení) pro rozhodující interval napětí 

           je nutné uvažovat z geologického průzkumu. 

Výsledky výpočtu: 
----------------------------------------------------------------------- 

Zóny zemin        Zóna 1          Zóna 2       Zóna 3        Zóna 4 

----------------------------------------------------------------------- 

Poměr tlak zeminy K1  = 0.500     K2   = 0.500 

Mezní hodnota E2                  E2   =   9.0 

Souč. dotvar. f1                  f1   =   1.0 

Faktor f2                         f2   = 1.000 

Faktor Alpha.B                    alp.B= 0.642 

efektivní E       E1  =  2.0      E2   =   5.8 E3 =  7.0     E4 =  20.0 

efektivní Phi'    phi'= 25.0 

efektivní Delta   del =  8.3 

----------------------------------------------------------------------- 

  

Pro únosnost trub se předpokládá, že stěny výkopu rýhy se trvale zachovají 

a nebudou (např. sousedním výkopem) porušeny. 

  

Zvýšené vyložení v důsledku podbití       a =   1.896 

Efektivní relativní vyložení   a' = a*E1/E2 =   0.656 

Redukční součinitel zatížení rýhy   kappa   =   0.939 

Reduk. součinitel plošného zatížení kappa.0 =   0.880 

  

Tuhost trouby                            SR =  61.351 N/mm2 

                                       zeta =   1.076 

Vodorovná tuhost lože                   SBh =   3.73 N/mm2 

Svislá tuhost lože                      SBv =   5.78 N/mm2 

Tuhost systému trouba/zemina            VRB =  16.447 

                                        K*  =   0.000 

                                        cv* =  -0.097 

Poměr tuhostí                           VS  = 109.95 

  

Koncentrační součinitele         max.lambda =   1.241 

                                  lambda.R  =   1.238 

                                  lambda.RG =   1.110 

                                  lambda.B  =   0.921 
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Zatížení: 
  Zatížení zeminou: 

  - v zemině nad troubou                       pE =  26.3 kN/m2 

  - svisle                   lambda.RG * pE =  ev =  29.2 kN/m2 

  - vodorovně                            qh =  eh =  15.5 kN/m2 

  - Tlak reakce z lože       (ev - eh) * K* = eh* =   0.0 kN/m2 

  Dopravní zatížení: 

  - dopravní zatížení                         p   =  52.7 kN/m2 

  - dynamický součinitel                      phi =   1.20 

  - staticky účinný                           pV  =  63.3 kN/m2 

  - staticky účinný                           pH  =  13.5 kN/m2 

  - Tlak reakce z lože         (pV-pH) * K* = ph* =   0.0 kN/m2 

          - Dynamicky působící       dyn.pV  =  19.5 kN/m2 

          - Dynamicky působící       dyn.pH  =   2.1 kN/m2 

          - Tlak reakce z lože       dyn.ph* =   0.0 kN/m2 

            s                       alpha =   0.6 

  

Maximální celkové zatížení                    qv  =  92.4 kN/m2 

                                              qh  =  29.0 kN/m2 

                                              qh* =   0.0 kN/m2 

  

----------------------------------------------------------------------- 

Řez                                 Opěra        Vrchol           Dno 

----------------------------------------------------------------------- 

Průřezové charakteristiky: 
Plocha             v  cm2/m :       850.000       850.000       850.000 

Ohybový modul      v  cm3/m :      1204.167      1204.167      1204.167 

Korekční souč.  vni.alpha.K =         1.097         1.097         1.097 

Korekční souč.  vně.alpha.K =         0.903         0.903         0.903 

----------------------------------------------------------------------- 

Vnitřní účinky dle kap. 9.1 (poč. vnitřní účinky dle tab. T3) 
----------------------------------------------------------------------- 

Momenty (kNm/m): 
M.g  (vlastní tíha)             :    -0.085         0.073         0.112 

M.w  (zaplnění/podzemní voda)   :    -0.061         0.053         0.080 

M.ev (zatížení zemina svisle)   :    -0.696         0.684         0.784 

M.eh (zatížení zemina vodorovně):     0.330        -0.330        -0.330 

M.pV (svislé dopravní zatížení) :    -1.510         1.483         1.699 

M.pH (vodorov.dopravní zatížení):     0.290        -0.290        -0.290 

----------------------------------------------------------------------- 

Součet M (celkové zatížení)     =    -1.732         1.672         2.055 

  

----------------------------------------------------------------------- 

Momenty dopravního zatížení při nepřevládajícím klidovém zatížení: 
M.pV (dyn) =                         -0.465         0.457         0.523 

M.pH (dyn) =                          0.045        -0.045        -0.045 

----------------------------------------------------------------------- 
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M.Gk (součet stálých zatížení)  =    -0.511         0.479         0.646 

M.Qk (součet proměnných zať.)   =    -1.220         1.193         1.410 

M.Gd = gamma.G*M.Gk = 1.35*M.Gk =    -0.690         0.647         0.872 

M.Qd = gamma.Q*M.Qk = 1.35*M.Qk =    -1.647         1.611         1.903 

M.Ed = M.Gd + M.Qd              =    -2.338         2.258         2.775 

----------------------------------------------------------------------- 

Normálové síly (kN/m): 
N.g  (vlastní tíha)             :    -0.937         0.199        -0.199 

N.w  (zaplnění/podzemní voda)   :     0.184         0.571         1.140 

N.ev (zatížení zemina svisle)   :    -8.533         0.452        -0.452 

N.eh (zatížení zemina vodorovně):     0.000        -4.519        -4.519 

N.pV (svislé dopravní zatížení) :   -18.502         0.981        -0.981 

N.pH (vodorov.dopravní zatížení):     0.000        -3.960        -3.960 

----------------------------------------------------------------------- 

Součet N (celkové zatížení)     =   -27.789        -6.277        -8.970 

  

----------------------------------------------------------------------- 

Normálové síly dopravního zatížení při nepřevládajícím klidovém zatížení: 
N.pV (dyn) =                         -5.698         0.302        -0.302 

N.pH (dyn) =                          0.000        -0.619        -0.619 

----------------------------------------------------------------------- 

N.Gk (součet stálých zatížení)  =    -9.287        -3.298        -4.030 

N.Qk (součet proměnných zať.)   =   -18.502        -2.979        -4.941 

N.Gd = gamma.G*N.Gk = 1.35*N.Gk =   -12.537        -4.452        -5.440 

N.Qd = gamma.Q*N.Qk = 1.35*N.Qk =   -24.978        -4.022        -6.670 

N.Ed = N.Gd + N.Qd              =   -37.515        -8.474       -12.110 

----------------------------------------------------------------------- 

  

Výpočet napětí z účinků při dlouhodobém namáhání 

(Jednotky N/mm2) 

----------------------------------------------------------------------- 

Řez                                 Opěra        Vrchol           Dno 

----------------------------------------------------------------------- 

(M.Gk+M.Qk)/W=sigma.M,Ek  =          -1.438         1.389         1.707 

(N.Gk+N.Qk)/A=sigma.N,Ek  =          -0.327        -0.074        -0.106 

|sigma.M,Ek|*alpha.K 

+sigma.N,Ek =sigma.BZR,Ek =           0.972         1.450         1.767 

         max sigma.BZR,Ek =           1.767 N/mm2 (charakter.hodnota, 

         tahové napětí v kruhovém ohybu vlivem dlouhodobých účinků) 
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Posudek napětí na mezním stavu únosnosti 
----------------------------------------------------------------------- 

Řez                                 Opěra        Vrchol           Dno 

----------------------------------------------------------------------- 

(M.Gk*gamma.G+M.Qk*gamma.Q)/W 

             =sigma.M,Ed  =          -1.941         1.875         2.304 

(N.Gk*gamma.G+N.Qk*gamma.Q)/A 

             =sigma.N,Ed  =          -0.441        -0.100        -0.142 

|sigma.M,Ed|*alpha.K 

+sigma.N,Ed =sigma.BZR,Ed =           1.312         1.957         2.385 

         max sigma.BZR,Ed =           2.385 N/mm2 (návrhová hodnota, 

         tahové napětí v kruhovém ohybu vlivem dlouhodobých účinků) 

  

      sigma.BZR*alpha.c,F 

            =sigma.BZR,Rk =           5.818 N/mm2 (charakter.hodnota, 

                                                  dlouhodobá pevnost) 

    sigma.BZR,Rk/gamma.Tr 

            =sigma.BZR,Rd =           3.879 N/mm2 (návrhová hodnota, 

                                                 kruhová ohybová tahová 

pevnost) 

  

         max sigma.BZR,Ed =           2.385 N/mm2 <  3.88 = sigma.BZR,Rd 

         Únosnost je VYHOVUJÍCÍ 

----------------------------------------------------------------------- 

Řez                                 Opěra        Vrchol           Dno 

----------------------------------------------------------------------- 

Posudek napětí, charakter., dle kapitoly 9.2 (N/mm2) 
sigma.M vnitř. = M*alfa.I/W            -1.6           1.5           1.9 

sigma.M vně = M*alfa.A/W             1.3          -1.3          -1.5 

sigma.N        = N/A                   -0.3          -0.1          -0.1 

stáv. sigma vnější    z N+M            -1.9           1.4           1.8 

stáv. sigma vnitřní   z N+M             1.0          -1.3          -1.6 

----------------------------------------------------------------------- 

Posudek napětí, návrhová, dle kapitoly 9.2 (N/mm2) 
sigma.M vnitř. = M*alfa.I/W            -2.1           2.1           2.5 

sigma.M vně = M*alfa.A/W             1.8          -1.7          -2.1 

sigma.N        = N/A                   -0.4          -0.1          -0.1 

stáv. sigma vnější    z N+M            -2.6           2.0           2.4 

stáv. sigma vnitřní   z N+M             1.3          -1.8          -2.2 

dov. beta.BZR  =                        6.5           6.5           6.5 

dov. beta.BZR,d=                        2.9           2.9           2.9 

dov. beta.D    =                       40.0          40.0          40.0 

dov. beta.D,d  =                       18.2          18.2          18.2 

Součinitele bezpečnosti: 

     stávající      gamma =            2.24          1.50          1.23 

         nutné   gamma =            1.00          1.00          1.00 

----------------------------------------------------------------------- 
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Posudek únavy na mezním stavu únosnosti 

(Únavová pevnost dle DIN V 1201) 

Posudek se provádí analogicky s metodikou DIN 1045-1 

dyn.pV = p.dyn = alpha*q(h)     ;    gamma.F = 1.00,   gamma.Q.G = 1.00 

                                 gamma.c,fat = 1.50,       psi.1 = 1.00 

----------------------------------------------------------------------- 

  

Vnitřní účinky s dynamickými účinky: 
(momenty v kNm/m, normálové síly v kN/m) 

----------------------------------------------------------------------- 

Řez                                 Opěra        Vrchol           Dno 

----------------------------------------------------------------------- 

gamma.Q.G*M.Qk,dyn = M.Qk,dyn(G)     -0.420         0.411         0.478 

gamma.F*M.Gk       = M.Gd,min        -0.511         0.479         0.646 

psi.1*gamma.F*M.Qk,dyn(G) 

                = M.Qd,dyn(Komb)     -0.420         0.411         0.478 

M.Gd,min+M.Qd,dyn(Komb) 

                = M.Ed,dyn           -0.931         0.890         1.124 

----------------------------------------------------------------------- 

gamma.Q.G*N.Qk,dyn = N.Qk,dyn(G)     -5.698        -0.317        -0.921 

gamma.F*N.Gk       = N.Gd,min        -9.287        -3.298        -4.030 

psi.1*gamma.F*N.Qk,dyn(G) 

                = N.Qd,dyn(Komb)     -5.698        -0.317        -0.921 

N.Gd,min+N.Qd,dyn(Komb) 

                = N.Ed,dyn          -14.984        -3.615        -4.951 

----------------------------------------------------------------------- 

Napětí (v N/mm2): 

|M.Qd,dyn(Komb)|*alpha.K/W+ 

 N.Qd,dyn(Komb)/A = sigma.Qd,dyn      0.248         0.371         0.425 

----------------------------------------------------------------------- 

0.40*sigma.BZR,Rk          (Únavová pevnost)  = sigma.Rk,dyn =   2.327 

sig.Rk,dyn/gamma.beton,fat (Návrhová hodnota) = sigma.Rd,dyn =   1.551 

max sigma.Qd,dyn =     0.425    <    1.551  = sigma.Rd,dyn 

Únavová pevnost betonu není překročena! 

----------------------------------------------------------------------- 

Trouba se chová jako ohybově tuhá. 

Posudky deformací a stability nejsou nutné. 

----------------------------------------------------------------------- 

Program ROHR: Ende der Berechnung von ROHR-KW-dynamicky.ror 

----------------------------------------------------------------------- 
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