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STATICKÉ VÝPOČTY PROTLAČOVANÝCH POTRUBÍ 
----------------------------------------------------------------------- 

Dle směrnice DVGW GW312, resp. směrnice DWA A161, 03/2014 

  

Kontrola minimální tloušťky stěny dle DWA-A161, tab.19 a 20 
Vnější průměr            Da =    1300.0 mm 

Střední poloměr          Rm =     575.0 mm 

Min. tloušťka stěny   t.min =      93.0 mm 

Stáv.tloušťka stěny t.stáv. =     150.0 mm 

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

  

Statický výpočet protlačovaných potrubí typu 

VLÁKNOCEMENTOVÁ TROUBA  DIN EN 588 

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

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

Rozměry a parametry trouby: 
  

  Jmenovitý průměr       DN 1000 

  Vnější průměr          Da =   1300 mm 

  Vnitřní průměr         Di =   1000 mm 

  Tloušťka stěny         t  =    150 mm 

  

  Hloubka lemu v oblasti spoje trub: 

  ext. delta.t =      5 mm 

  int. delta.t =      0 mm 

  

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

  Modul pružnosti trouby                 E.R =  30000 N/mm2 

  Výpočtové napětí v ohybu           sigma.R =   48.4 N/mm2 
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Součinitele dílčí bezpečnosti: 
Návrhová hodnota pro stálé účinky                  gamma.G      = 1.35 

Návrhová hodnota pro proměnné účinky               gamma.Q      = 1.35 

Dílčí součinitel pro beton (concrete)              gamma.c      = 1.50 

Dílčí součinitel pro výztuž (steel)                gamma.s      = 1.15 

Faktor pro časový pokles pevnosti(t) betonu        alpha.D      = 0.85 

Součinitel materiálu pro únosnost                  gamma.R      = 1.35 

Při posouzení únavy se používají: 

Dílčí součinitel pro účinky                        gamma.F,fat  = 1.00 

Dílčí součinitel pro nejistoty modelu              gamma.Ed,fat = 1.00 

Dílčí součinitel pro výztuž                        gamma.s,fat  = 1.15 

  

Spáry trub: 
Plánovaná protlačovaná trasa je zakřivená. Dodavetel stavby musí 

uspořádáním tvarů trub a spar zajistit, aby se i při řízení trasy přenášela 

v tlačené oblasti spáry při jejím poměrném rozevření 0.53 tlaková napětí. 

Tato směrnice DVGW/ATV platí pouze pro přímé protlačované úseky bez 

rozevírání spar. V případě rozevíraných spar jsou nutné ve smyslu této 

směrnice zvláštní úvahy a výpočty. 

Ve zde uvedeném výpočtu protlačovaných trub se minimální 

návrhové vnitřní účinky zvyšují o  0.0 %. 

  

  

MINIMÁLNÍ NÁVRH (vynucená přetvoření ve stavebním stavu) 
----------------------------------------------------------------------- 

Suma M.Opěra  =  -45.0 * Rm2 

Suma M.Extrém =   45.0 * Rm2 

Suma M.Dno    =   45.0 * Rm2 

                                z/da >= 0.53 < 1.0 

Suma N.Opěra  = -270.0 * Rm 

Suma N.Extrém = -135.0 * Rm 

Suma N.Dno    = -135.0 * Rm 
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----------------------------------------------------------------------- 

Řez                         !   Opěra     !  Vrchol     !    Dno 

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

Průřezové charakteristiky: 
Plocha               (cm2/m)!   1500.00   !   1500.00   !   1500.00 

Moment odolnosti    (cm3/m)!   3750.00   !   3750.00   !   3750.00 

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

Korek. součinitel alpha.KI  !      1.09   !      1.09   !      1.09 

Korek. součinitel alpha.KA  !      0.91   !      0.91   !      0.91 

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

  

Vnitřní účinky 
----------------------------------------------------------------------- 

Momenty                 (kNm/m): 

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

Suma M.q=(celk.zatížení)    !    -14.88   !     14.88   !     14.88 

  

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

Normálové síly          (kN/m): 

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

Suma N.q=(celk.zatížení)    !   -155.25   !    -77.62   !    -77.62 

  

Posudek návrhových napětí dle kapitoly 9.4.3 (N/mm2) 
----------------------------------------------------------------------- 

Sigma.M vnitř. = M*alfa.I/W !     -4.3    !      4.3    !      4.3 

Sigma.M vně = M*alfa.A/W !      3.6    !     -3.6    !     -3.6 

Sigma.N        = N/A        !     -1.0    !     -0.5    !     -0.5 

stáv.Sigma vnitrní  z  N+M  !     -5.3    !      3.8    !      3.8 

stáv. Sigma vnejší  z  N+M  !      2.6    !     -4.1    !     -4.1 

dov. Beta.BZR               !     48.4    !     48.4    !     48.4 

Součinitele bezpečnosti: 

Gamma stávající             !     10.69   !      7.29   !      7.29 

Gamma     nutné          !      1.00   !      1.00   !      1.00 

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

  

Provádění: 
Ukládání protlačovaných potrubí se provádí podzemní technologií. 

Protlačované trouby se postupně řadí v pracovní šachtě za řezný 

nástroj a zasouvají tlakovou silou lisu. 

Pro přenos hnací síly se do spár trub vkládají dřevěné vyrovnávací 

prstence. Pro směrování potrubí se přes spáry trub přetahují manžety. 

Vytyčení a přesné řízení, jakož i pečlivé odtěžování 

zeminy jsou předpokladem pro následující výpočet. 

Při provádění je třeba respektovat: 

směrnici DVGW W304, resp. směrnici ATV A125: protlačovaná potrubí 

a obdobné technologie 
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ÚDAJE k zemině a ražbě ve STAVEBNÍM STAVU 
----------------------------------------------------------------------- 

  

PARAMETRY ZEMIN: 
Rozhodující druh zeminy dle GW312/A161, tab.1: skupina zemin G2 

  

Význam skupin zemin 

 Skupina G1: nesoudržné písky a štěrky 

 Skupina G2: mírně soudržné písky a štěrky 

 Skupina G3: soudržné smíšené zeminy a slíny 

 Skupina G4: soudržné zeminy (jíl a hlinitá půda) 

  

Ražba potrubí v nesoudržné hornině 

se středovým úhlem                2alpha =   180 ° 

Spec.tíha za sucha     Gama-výpočtová    = 20.00 kN/m3 

Spec.tíha pod vodou    Gama-zavodněno    = 11.00 kN/m3 

  

Poměry tlaku zeminy nad vrcholem trub K1 =  0.400 

     pod vrcholem trub K2 ve st. stavu   =  0.200 

Úhel vnitřního tření                Phi' =  30.00 ° 

Úhel tření ve střižné spáře         Del' =  15.00 ° 

Hutnost         ve stavebním stavu  D    =  0.40 

1. Faktor pro deformační modul        f1 =  0.40 

2. Faktor pro deformační modul ve SS  f2 =  0.40 

Deformační modul ve stavebním stavu  E.B =   4.80 N/mm2 

  

Redukční faktor při vzniku klenby ve stavebním stavu Kappa = 0.911 

Redukční faktor při vzniku klenby 

                  při přitížení ve stavebním stavu Kappa.0 = 0.827 
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VÝPOČET STAVEBNÍHO STAVU 
----------------------------------------------------------------------- 

  

Předpoklady zatížení: 
  Výška nadloží                  h  =  2.00 m 

  Typ doprav. zať.                  = LM 72 - vícekolejné 

  Max. hladina podzemní vody max VO =   0.29 m nad vrcholem trouby 

  Min. hladina podzemní vody min VO =   0.00 m nad vrcholem trouby 

  Trubní vedení prázdné 

  

ZATÍŽENÍ 
----------------------------------------------------------------------- 

Zatížení zeminou s Vztlak 

          Svislé zať.zeminou       q0 =  49.7 kN/m2 

          Přitížení                p0 =   0.0 kN/m2 

          Vodorovné zať.zeminou    eh =  11.4 kN/m2 

Proměnná zatížení 

          Zatížení dopravou     p   =  45.00 kN/m2 

          Dynam. součinitel wir.phi =   1.57 

          Dynam. součinitel    phi0 =   1.67 

          Působící staticky     pV  =  70.6 kN/m2 

          Působící staticky     pH  =  10.4 kN/m2 

         Působící dynamicky  dyn.pV =  70.6 kN/m2 

         Působící dynamicky  dyn.pH =  10.4 kN/m2 

         s                   alpha  =   1.0 

  

Maximál.celkové zatížení        qv  = 120.3 kN/m2 

                                qh  =  21.8 kN/m2 
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----------------------------------------------------------------------- 

Řez                         !   Opěra     !  Vrchol     !    Dno 

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

Průřezové charakteristiky: 
Plocha               (cm2/m)!   1500.00   !   1500.00   !   1500.00 

Moment odolnosti    (cm3/m)!   3750.00   !   3750.00   !   3750.00 

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

Korek. součinitel alpha.KI  !      1.09   !      1.09   !      1.09 

Korek. součinitel alpha.KA  !      0.91   !      0.91   !      0.91 

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

  

Vnitřní účinky dle kapitoly 7 a 8 
----------------------------------------------------------------------- 

Momenty                 (kNm/m): 

M.G  = (vlastní tíha)       !    -0.520   !     0.457   !     0.840 

M.w  = (zavodnění/podz.voda)!     0.000   !     0.000   !     0.000 

M.ev = (svislé zať. zeminou)!    -2.742   !     2.742   !     2.742 

M.eh = (vodorov.zať.zeminou)!     0.627   !    -0.627   !    -0.627 

M.pV = (svislé dopravní)    !    -5.840   !     5.840   !     5.840 

M.pH = (vodorovné dopravní) !     0.862   !    -0.862   !    -0.862 

M.auf= (vztlak)             !     0.416   !    -0.365   !    -0.671 

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

Suma M.q=(celk.zatížení)    !    -7.196   !     7.184   !     7.261 

  

Momenty dopravního zatížení při nepřevládajícím klidovém zatížení 

M.pV (dyn)=                 !    -5.840   !     5.840   !     5.840 

M.pH (dyn)=                 !     0.862   !    -0.862   !    -0.862 

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

M.Gk (suma stálé zatížení)  !    -2.219   !     2.207   !     2.284 

M.Qk (suma proměnná zať.)   !    -4.977   !     4.977   !     4.977 

M.Gd=gamma.G*M.Gk=1.35*M.Gk !    -2.995   !     2.979   !     3.084 

M.Qd=gamma.Q*M.Qk=1.35*M.Qk !    -6.719   !     6.719   !     6.719 

M.Ed = M.Gd + M.Qd          !    -9.715   !     9.699   !     9.803 

  

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

Normálové síly          (kN/m): 

N.g  = (vlastní tíha)       !    -3.252   !     0.517   !    -2.956 

N.w  = (zavodnění/podz.voda)!     0.000   !     0.000   !     0.000 

N.ev = (svislé zať. zeminou)!   -19.049   !    -9.510   !    -9.510 

N.eh = (vodorov.zať.zeminou)!    -2.176   !    -4.358   !    -4.358 

N.pV = (svislé dopravní)    !   -40.624   !     0.000   !     0.000 

N.pH = (vodorovné dopravní) !     0.000   !    -6.000   !    -6.000 

N.auf= (vztlak)             !    -0.711   !    -2.066   !    -2.599 

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

Suma N.q=(celk.zatížení)    !   -65.811   !   -21.417   !   -25.423 

  

Normálové síly dopravního zatížení při nepřevládajícím klidovém zatížení 

N.pV (dyn)=                 !   -40.624   !     0.000   !     0.000 

N.pH (dyn)=                 !     0.000   !    -6.000   !    -6.000 

----------------------------------------------------------------------- 
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N.Gk (suma stálé zatížení)  !   -25.187   !   -15.417   !   -19.423 

N.Qk (suma proměnná zať.)   !   -40.624   !    -6.000   !    -6.000 

N.Gd=gamma.G*N.Gk=1.35*N.Gk !   -34.003   !   -20.813   !   -26.221 

N.Qd=gamma.Q*N.Qk=1.35*N.Qk !   -54.842   !    -8.100   !    -8.100 

N.Ed = N.Gd + N.Qd          !   -88.845   !   -28.913   !   -34.320 

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

Posudek charakterist. napětí dle kapitoly 9.4.3 (N/mm2) 
----------------------------------------------------------------------- 

Sigma.M vnitř. = M*alfa.I/W !     -2.1    !      2.1    !      2.1 

Sigma.M vně = M*alfa.A/W !      1.8    !     -1.7    !     -1.8 

Sigma.N        = N/A        !     -0.4    !     -0.1    !     -0.2 

stáv.Sigma vnitrní  z  N+M  !     -2.5    !      1.9    !      1.9 

stáv. Sigma vnejší  z  N+M  !      1.3    !     -1.9    !     -1.9 

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

Posudek návrhových napětí dle kapitoly 9.4.3 (N/mm2) 
----------------------------------------------------------------------- 

Sigma.M vnitř. = M*alfa.I/W !     -2.8    !      2.8    !      2.8 

Sigma.M vně = M*alfa.A/W !      2.4    !     -2.4    !     -2.4 

Sigma.N        = N/A        !     -0.6    !     -0.2    !     -0.2 

stáv. Sigma vnitř.  z  N+M  !     -3.4    !      2.6    !      2.6 

stáv. Sigma vně  z  N+M  !      1.8    !     -2.6    !     -2.6 

dov. Beta.BZR               !     48.4    !     48.4    !     48.4 

Součinitele bezpečnosti: 

Gamma stávající             !     15.60   !     10.56   !     10.59 

Gamma     nutné          !      1.00   !      1.00   !      1.00 

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

  

Posudek stability ve SS není nutný 

  

ÚDAJE k zemině a ražbě v PROVOZNÍM STAVU 
----------------------------------------------------------------------- 

  

PARAMETRY ZEMIN: 
Rozhodující druh zeminy dle GW312/A161, tab.1: skupina zemin G2 

  

Význam skupin zemin 

 Skupina G1: nesoudržné písky a štěrky 

 Skupina G2: mírně soudržné písky a štěrky 

 Skupina G3: soudržné smíšené zeminy a slíny 

 Skupina G4: soudržné zeminy (jíl a hlinitá půda) 

  

Ražba potrubí v nesoudržné hornině 

se středovým úhlem                2alpha =   180 ° 

Spec.tíha za sucha     Gama-výpočtová    = 20.00 kN/m3 

Spec.tíha pod vodou    Gama-zavodněno    = 11.00 kN/m3 
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Poměry tlaku zeminy nad vrcholem trub K1 =  0.400 

pod vrcholem trub K2 v provozním stavu   =  0.300 

Úhel vnitřního tření                Phi' =  30.00 ° 

Úhel tření ve střižné spáře         Del' =  15.00 ° 

Hutnost         v provozním stavu   D    =  0.40 

1. Faktor pro deformační modul        f1 =  0.40 

2. Faktor pro deformační modul v PR   f2 =  0.40 

Deformační modul v provozním stavu   E.B =   4.80 N/mm2 

  

Redukční faktor při vzniku klenby v provozním stavu Kappa = 0.911 

Redukční faktor při vzniku klenby 

                  při přitížení v provozním stavu Kappa.0 = 0.827 
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VÝPOČET PROVOZNÍHO STAVU 
----------------------------------------------------------------------- 

  

Předpoklady zatížení: 
  Výška nadloží                  h  =  2.00 m 

  Typ doprav. zať.                  = LM 72 - vícekolejné 

  Max. hladina podzemní vody max VO =   0.50 m nad vrcholem trouby 

  Min. hladina podzemní vody min VO =   0.00 m nad vrcholem trouby 

  

ZATÍŽENÍ 
----------------------------------------------------------------------- 

Zatížení zeminou s Vztlak 

          Svislé zať.zeminou       ev =  36.4 kN/m2 

          Přitížení                p0 =   0.0 kN/m2 

          Vodorovné zať.zeminou    eh =  13.1 kN/m2 

Proměnná zatížení 

          Zatížení dopravou     p   =  45.00 kN/m2 

          Dynam. součinitel wir.phi =   1.57 

          Dynam. součinitel    phi0 =   1.67 

          Působící staticky     pV  =  70.6 kN/m2 

          Působící staticky     pH  =  15.7 kN/m2 

         Působící dynamicky  dyn.pV =  70.6 kN/m2 

         Působící dynamicky  dyn.pH =  15.7 kN/m2 

         s                   alpha  =   1.0 

  

Maximál.celkové zatížení        qv  = 107.1 kN/m2 

                                qh  =  28.7 kN/m2 
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----------------------------------------------------------------------- 

Řez                         !   Opěra     !  Vrchol     !    Dno 

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

Průřezové charakteristiky: 
Plocha               (cm2/m)!   1500.00   !   1500.00   !   1500.00 

Moment odolnosti    (cm3/m)!   3750.00   !   3750.00   !   3750.00 

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

Korek. součinitel alpha.KI  !      1.09   !      1.09   !      1.09 

Korek. součinitel alpha.KA  !      0.91   !      0.91   !      0.91 

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

  

Vnitřní účinky dle kapitoly 7 a 8 
----------------------------------------------------------------------- 

Momenty                 (kNm/m): 

M.G  = (vlastní tíha)       !    -0.520   !     0.457   !     0.840 

M.w  = (zavodnění/podz.voda)!    -0.416   !     0.365   !     0.671 

M.ev = (svislé zať. zeminou)!    -3.011   !     3.011   !     3.011 

M.eh = (vodorov.zať.zeminou)!     1.080   !    -1.080   !    -1.080 

M.pV = (svislé dopravní)    !    -5.840   !     5.840   !     5.840 

M.pH = (vodorovné dopravní) !     1.294   !    -1.294   !    -1.294 

M.auf= (vztlak)             !     0.416   !    -0.365   !    -0.671 

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

Suma M.q=(celk.zatížení)    !    -6.996   !     6.933   !     7.316 

  

Momenty dopravního zatížení při nepřevládajícím klidovém zatížení 

M.pV (dyn)=                 !    -5.840   !     5.840   !     5.840 

M.pH (dyn)=                 !     1.294   !    -1.294   !    -1.294 

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

M.Gk (suma stálé zatížení)  !    -2.450   !     2.387   !     2.770 

M.Qk (suma proměnná zať.)   !    -4.546   !     4.546   !     4.546 

M.Gd=gamma.G*M.Gk=1.35*M.Gk !    -3.308   !     3.223   !     3.740 

M.Qd=gamma.Q*M.Qk=1.35*M.Qk !    -6.137   !     6.137   !     6.137 

M.Ed = M.Gd + M.Qd          !    -9.445   !     9.360   !     9.877 

  

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

Normálové síly          (kN/m): 

N.g  = (vlastní tíha)       !    -3.252   !     0.517   !    -2.956 

N.w  = (zavodnění/podz.voda)!     0.711   !     2.066   !     2.599 

N.ev = (svislé zať. zeminou)!   -20.943   !     0.000   !     0.000 

N.eh = (vodorov.zať.zeminou)!     0.000   !    -7.516   !    -7.516 

N.pV = (svislé dopravní)    !   -40.624   !     0.000   !     0.000 

N.pH = (vodorovné dopravní) !     0.000   !    -8.999   !    -8.999 

N.auf= (vztlak)             !    -0.711   !    -2.066   !    -2.599 

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

Suma N.q=(celk.zatížení)    !   -64.819   !   -15.998   !   -19.472 

  

Normálové síly dopravního zatížení při nepřevládajícím klidovém zatížení 

N.pV (dyn)=                 !   -40.624   !     0.000   !     0.000 

N.pH (dyn)=                 !     0.000   !    -8.999   !    -8.999 

----------------------------------------------------------------------- 
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N.Gk (suma stálé zatížení)  !   -24.195   !    -6.999   !   -10.472 

N.Qk (suma proměnná zať.)   !   -40.624   !    -8.999   !    -8.999 

N.Gd=gamma.G*N.Gk=1.35*N.Gk !   -32.663   !    -9.448   !   -14.138 

N.Qd=gamma.Q*N.Qk=1.35*N.Qk !   -54.842   !   -12.149   !   -12.149 

N.Ed = N.Gd + N.Qd          !   -87.505   !   -21.598   !   -26.287 

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

Posudek charakterist. napětí dle kapitoly 9.4.3 (N/mm2) 
----------------------------------------------------------------------- 

Sigma.M vnitř. = M*alfa.I/W !     -2.0    !      2.0    !      2.1 

Sigma.M vně = M*alfa.A/W !      1.7    !     -1.7    !     -1.8 

Sigma.N        = N/A        !     -0.4    !     -0.1    !     -0.1 

stáv.Sigma vnitrní  z  N+M  !     -2.5    !      1.9    !      2.0 

stáv. Sigma vnejší  z  N+M  !      1.3    !     -1.8    !     -1.9 

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

Posudek návrhových napětí dle kapitoly 9.4.3 (N/mm2) 
----------------------------------------------------------------------- 

Sigma.M vnitř. = M*alfa.I/W !     -2.7    !      2.7    !      2.9 

Sigma.M vně = M*alfa.A/W !      2.3    !     -2.3    !     -2.4 

Sigma.N        = N/A        !     -0.6    !     -0.1    !     -0.2 

stáv. Sigma vnitř.  z  N+M  !     -3.3    !      2.6    !      2.7 

stáv. Sigma vně  z  N+M  !      1.7    !     -2.4    !     -2.6 

dov. Beta.BZR               !     48.4    !     48.4    !     48.4 

Součinitele bezpečnosti: 

Gamma stávající             !     16.11   !     10.77   !     10.29 

Gamma     nutné          !      1.00   !      1.00   !      1.00 

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

  

Posudek bezpečnosti při dlouhodobém cyklickém zatížení 
----------------------------------------------------------------------- 

2-sigma-A stávající         !      1.589  !      1.258  !      1.258 

2-sigma-A dovolené          !     14.400  !     14.400  !     14.400 

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

gamma.fat                   !      9.065  !     11.450  !     11.450 

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

U dynamických drážních zatížení by mělo být gama.fat >=2.0. 

Následující statický výpočet odpovídá požadavkům směrnice DWA A161, 

kapitola 7.2 za předpokladu, 

že je přiložen ve stavebně atestované formě 

posudek uvažovaného materiálového parametru dovoleného rozkmitu (dov. 2-sigma-

A). 

  

Posudek stability v PR není nutný 
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Přípustná hnací síla F.j dle DWA-A 161: 2013 
----------------------------------------------------------------------- 

  

Počáteční údaje: 
  

Číslo segmentu: 

Počítá se segment  1. trasy = 1. obloukve směru od lisu 

  

Geometrie trasy: 

Tento segment trasy je kruhový oblouk s poloměrem  700.00 [m] 

Vyskytují se přechodnice. 

Nejedná se o průzkumnou ražbu potrubí. 

  

Geometrie trouby: 

Délka jedné trouby = 3.000 m 

Vnější průměr     Da = 1300.0, nejmenší da.min = 1290.0 mm 

Vnitřní průměr    Di = 1000.0, největší  di.max = 1000.0 mm 

Tloušťka stěny     t = 0.1500, nejmenší  t.min = 0.1450 m 

                           na konci hrotu t.ror = 0.1450 m 

Minimální plocha A.R = 0.5216 m2 

  

Materiál trouby: 

E-Modul v podélém směru  E.axl =  20000.0 N/mm2 

Podélná tlaková pevnost    f.k =     48.4 N/mm2 

Střední tahová pevnost    f.tm =     48.4 N/mm2 

Výpočtová pevnost          f.d =     35.9 N/mm2 

Dílčí součinitel odolnosti prvku v podélém směru Gamma.M.axl =  1.35 

  

Tlakový přenosový prstenec (DUER): 

Počet DUERs na spáru trouby     n_duer = 1 

Vnější průměr DUER                 Da.duer =   1070. mm 

Vzdálenost DUER trouba.vně.min         a.a =    110. mm 

Vnitřní průměr DUER                Di.duer =   1005. mm 

Vzdálenost DUER trouba.vnit.max        a.i =      2. mm 

DUER-Šířka                         t.duer =   0.033 m 

DUER-Plocha                         A.duer =   0.106 m2 

1. DUER: č.materiálu 2,     Tloušťka s_d() =    20.0 mm 

Zadané počáteční zatížení = 50. % je prioritní, pokud > 0 

  

Stavební provedení: 

Součinitel dílčí bezpečnosti pro účinky při zatížení podél osy 

a dočasnou návrhovou situaci (tab. 12) gama.f.axl = 1.15 

Hnací síla, odhad V_estim =  1000.0 kN 

Měřené nebo zaručené úhlové odchylky, pokud >= 0: žádné zadání 
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Výpočet: 
Úhlová odchylka ze zakřivení trasy  phi.R   =  0.246 ° 

úhlová odchylka vlivem směrování    phi.St0 =  0.325 ° 

                                    phi.St  =  0.341 ° 

  

Maximální odchylka vnitřního průřezu trouby 

od ortogonálnosti                              d.a.cal =    6.0 mm 

z toho úhlová odchylka z výrobní tolerance phi.d.a.cal =  0.266 ° 

Celková výpočetní úhlová odchylka na spáru phi.ges     =  0.732 ° 

  

(Vzdálenost DUER ke stěně trouby)/t.min: 

vně a.a/t.min = at.a =  0.7586 mm 

vnitř. a.i/t.min = at.i =  0.0172 mm 

průměr             at.m =  0.3879 mm 

Součinitel dle obr. 15        kappa.R1 =  0.1255 

Součinitel dle obr. 16        kappa.R2 =  0.2411 

Maximální součnitel         kappa.R  =  0.2411 

Součinitel pro max.dov.Sigma alfa.DT =  1.0000 

t.Rohr.min/t.DUER            kappa.t =  4.4615 

max.dov.Sigma trouby        sigm_cal =  159.95 N/mm2 

  

Tlakové napětí trouby       sigm.max =   35.85 N/mm2 

Součinitel                  alfa.b   =  0.7051 

Součinitel                  alfa.phi =  0.1956 

Deformační faktor           kappa.ab =  0.5401 

Deformace trouby            delta.sR =  2.90 mm 
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Iterace n_iter =  0: ********************************** 

Rovnoměrně rozložené napětí    sig0.DUER =   9.44 N/mm2 

Rozhodující napětí z poč.zatížení sig1   =  47.99 N/mm2 

Poč.zatížení DUER VBi 

v procentech sigm.cal:     VBi =  30.00 % 

zadané VBi (nesmí být podkročeno) = 50.00 % 

Průběh výpočtu pro         VBi =  50.00 % 

DUER Nr.                         1 

Tloušťka                        20.00 mm 

Materiál                 Dřevotříska 

E-Modul                    4904.45 N/mm2 

Lineár. srovnávací modul    885.71 N/mm2 

Deformační podíl              4.35 

Celková deformace DUER  delta.sD =  4.4 mm 

Míra rozevření spáry         z_k =  0.531 von 1.0 

Integrál                         =  0.0549 m2 

Poměr       sigm.max k sigm.0 = smaxds0 =  4.75 

Odhadovaná hnací síla           V_estim =  1000.0 kN 

Přípustná hnací síla           dov. F.j =  3424.5 kN 

  

Iterace n_iter =  1: ********************************** 

Rovnoměrně rozložené napětí    sig0.DUER =  20.88 N/mm2 

Rozhodující napětí z poč.zatížení sig1   =  47.99 N/mm2 

Poč.zatížení DUER VBi 

v procentech sigm.cal:     VBi =  30.00 % 

Průběh výpočtu pro         VBi =  50.00 % 

DUER Nr.                         1 

Tloušťka                        20.00 mm 

Materiál                 Dřevotříska 

E-Modul                    4904.45 N/mm2 

Lineár. srovnávací modul    885.71 N/mm2 

Deformační podíl              4.35 

Celková deformace DUER  delta.sD =  4.4 mm 

Míra rozevření spáry         z_k =  0.531 von 1.0 

Integrál                         =  0.0549 m2 

Poměr       sigm.max k sigm.0 = smaxds0 =  4.75 

Odhadovaná hnací síla           V_estim =  2212.2 kN 

Přípustná hnací síla           dov. F.j =  3424.5 kN 
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Iterace n_iter =  2: ********************************** 

Rovnoměrně rozložené napětí    sig0.DUER =  32.33 N/mm2 

Rozhodující napětí z poč.zatížení sig1   =  64.65 N/mm2 

Poč.zatížení DUER VBi 

v procentech sigm.cal:     VBi =  40.42 % 

Průběh výpočtu pro         VBi =  50.00 % 

DUER Nr.                         1 

Tloušťka                        20.00 mm 

Materiál                 Dřevotříska 

E-Modul                    4904.45 N/mm2 

Lineár. srovnávací modul    885.71 N/mm2 

Deformační podíl              4.35 

Celková deformace DUER  delta.sD =  4.4 mm 

Míra rozevření spáry         z_k =  0.531 von 1.0 

Integrál                         =  0.0549 m2 

Poměr       sigm.max k sigm.0 = smaxds0 =  4.75 

Odhadovaná hnací síla           V_estim =  3424.5 kN 

Přípustná hnací síla           dov. F.j =  3424.5 kN 

  

Výsledek po  2 iteracích: 

Odhadovaná hnací síla         VPRES   =  1000.0 kN 

Přípustná hnací síla         dov. F.j =  3424.5 kN 

Míra rozevření spáry              z_k =   0.531 von 1.0 

Poč.zatížení DUER                 VBi =   50.00 % 

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

Program DURO: Konec výpočtu _DURO.DUR 

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