TECHNICKÁ PRÍRU KA
STROPNÉHO SYSTÉMU Z TRÁMOV A VLOIEK
EKODIEL ®.
Pravidlá pre navrhovanie, výrobu, dopravu a montá
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1. ÚVOD
Obsahom technickej príru ky sú poiadavky, základné kritéria a hodnotenie zhody nosníkov
s priehradovou výstuou a vlokami pre spriahnuté stropné systémy. Príru ka sa pouíva pre navrhovanie,
výrobu, dopravu a montá spriahnutého stropného systému EKODIEL

®

pod a normy pre betónové prefabrikáty

STN EN 15 037-1  Betónové prefabrikáty. Stropné systémy z trámov a vloiek.
Návrh je vykonaný pod a Eurokódu 2, STN EN 1992-1-1  Navrhovanie betónových kontrukcií.
Výstu do nosníkov stropu sp a poiadavky STN EN 10080  Oce na vystuenie betónu. Zvarite ná
oce ová výstu.

2. VEOBECNE
Poloprefabrikovaný strop firmy EKODIEL
DIEL s r.o. je predstavite om v sú asnosti ve mi progresívnej
technológie zhotovovania monolitických elezobetónových
ónových stropných kontruk
kontrukcií. Spája v sebe viaceré
prednosti: vysoká únosnos , jednoduchá montá bez pouitia mechanizmov, rýchlos a presnos ukladania,
kvalitný podklad pre nanáanie omietky ako aj ekologická nezávadnos .
Základom stropného systému sú nosníky - trámy s priehradovou výstuou ((nosníkom) a betónovým
spodným pásom, betónové stropné vloky.. Dôkladným zmonolitnením vzniknutých rebier sa dosiahne
dodato né spriahnutie nosníkov a vloiek do monolitickej
monolitickej elezobetónovej trámovej kontrukcie.
Poloprefabrikovaný strop sa navrhuje
huje a vyhotovuje tak, aby sp al prísluné normy STN z h adiska
bezpe nosti aj spo ahlivosti. Tieto kritériá sú podoprené aj naim systémom riadenia kvality, ktorého certifikát
je moné si stiahnu na webovej stránke firmy EKODIEL s. r.o.
Snahou príru ky je urýchlenie a zjednoduenie pr
projektovania ako aj stavebných prác.

3. TERMÍNY A DEFINÍCIE
V príru ke platia niie uvedené definície a termíny. Pre veobecné termíny sú pouité názvy z STN EN
13369, Veobecné pravidlá pre betónové prefabrikáty.

3.1 Trám s priehradovým nosníkom
Ty ový nosník, so elezobetónovým spodným pásom s vloeným priehradovým nosníkom.

Obr. 1  Axonometria trámu s priehradovým nosníkom a rez
- 4 -

3.2 Priehradový nosník (sériový)

3.3 Šmyková výstuž
3.4 Výstuž na styku betónov rôzneho veku

3.5 Horná koncová výstuž
3.6 Ihlová výstuž
3.7 Výstuž v doske nadbetonávky
3.8 Vložka
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3.8.3 Mechanická pevnos vloiek
Mechanická pevnos vloiek je preukázaná skúkami pod a STN EN 15037-2 Betónové prefabrikáty
Montované stropy z nosníkov a vloiek.

as 2: Betónové vloky.

Únosnos jednotlivých tvárnic je min. 6 kN. Táto hodnota je potrebná na zabezpe enie pochôdznosti a
pojazdnosti po vopred uloených doskách na strope v montánom stave.
Podstatne niia je únosnos debniacej platne, maximálna hodnota je 2 kN. Po debniacich platniach je v
montánom tádiu zakázané chodi a pohybova sa s manipula nými a montánymi mechanizmami.

3.9 Stropný systém z trámov a vloiek
Stropná kontrukcia, ktorú tvoria rovnobené trámy
ámy a medzi ne umiestnené vloky a monolitická
nadbetonávka.

3.10 Tla ená doska
Tla ená horná as prierezu nosnej stropnej kontrukcie.

3.11 Roznáacia doska
elezobetónová monolitická doska vytvorená po cele
celej ploche stropnej kontrukcie na roznesenie
za aenia (spojitého aj sústredného - zvislého aj vodorovného ) cez rebrá alebo aby preniesla ohybové
momenty v doske medzi trámami.

3.12 Prie ne rebro
elezobetónové monolitické rebro vytvorené z debniacich platní kolmo na pozd nu os trámov na
roznesenie sústredených za aení.

4. POIADAVKY
4.1 Poiadavky na materiál
4.1.1 Veobecne
Môu sa pouíva iba stavebné materiály, pri ktorých sa preukázala vhodnos pouitia.
Preukázanie vhodnosti môe pre stavebný materiál vyplynú z európskej normy, ktorá platí pre navrhovanie a
na pouitie stavebného materiálu vo výrobkoch z betónu.

4.1.2 Materiálové zloky betónu
Platí EN 206-1, 5.1.2 Cement, 5.1.3 Kamenivo, 5.1.
5.1.4 Zámesová voda, 5.1.5 Prísady, 5.1.6 Prímesi.

4.1.3 Betonárska výstu
4.1.3.1 Pozd na výstu, prie na výstu a príloky vkladané po as výstavby
Betonárska výstu musí zodpoveda STN EN 10080 a preukáza vlastnosti stanovené v EN 1992-11. Do stropného systému z rebier a vloiek sa musia poui rebierkové ty e, drôty a siete s priemerom od 5
mm do 14 mm.

4.1.3.2 Priehradové nosníky - priestorová výstu
Ty e a ohýbaná výstu pouitá pre výrobu priehradových nosníkov musí by v súlade s STN EN 10080.
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Priehradové nosníky do nosíkov pozostávajú z jedného horného pása z rebrovanej ocele, dvoch spodných
pásov s prílokami z 1 a 3 kusov z rebrovanej ocele, spojenými diagonálami z hladkej ocele (vi obr. 4).
Nosné spojenia diagonál s oboma pásmi sú v stykoch zvárané.

Obr. 4 Axonometria a rez priehradového nosníka
Skladba priehradových nosníkov je v prílohe tab. T.1. Osová vzdialenos prútov spodného pásu je 70
mm, najvä ia d ka nosníkov je 7,60 m. Pre výrobu priehradových nosníkov sa pouíva oce BSt 500
(Pevnos v ahu ft =560 MPa, medza klzu fy =500 MPa).
Iné rozmery a kombinácie je moné vyrába

na základe zvlátnej objednávky a posúdenia

technologických moností dodávate a.
Pevnos zvarov

(únosnos spojov) priehradových nosníkov musia sp a poiadavky na kotvenie v

betóne, vi príloha C.

4.2 Poiadavky na výrobu
4.2.1 Výroba betónu
4.2.1.1 Veobecne
Pre zloenie betónu, druh cementu, pouitie kameni
kameniva, prímesí a prísad sa dodriava STN EN 206-1,
5.2

4.2.1.2 Uloenie betónu
Betónová zmes musí by ukladaná tak, aby neobsahovala okrem plánovaného prevzdunenia iaden
podstatný podiel uzavretých vzduchových pórov a aby nedochádzalo k neiadúcemu rozmieaniu.

4.2.1.3 Oetrovanie
Celý povrch erstvo uloeného betónu musí by chránený proti vysychaniu:
- zabezpe i relatívnu vlhkos ou vzduchu >75%
- prekrytím povrchu betónu materiálom zadrujúcom vodu
- udriavaním povrchu betónu v jasne vidite nom vlhkom stave kropením vodou.
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Ochrana sa musí dodrova , a kým nie je dosiahnutá minimálna pevnos 12/15 MPa valcovej/kockovej
pevnosti v tlaku. Pevnos betónu v tlaku treba stanovi skúkami na betónovej vzorke, ktorá bola totne
oetrovaná ako výrobok.

4.2.1.4 Urýchlená hydratácia pretep ovaním
Ak sa betón po as výroby podrobuje pretep ovaniu pri atmosférickom tlaku,
u, aby sa urýchlil proces
tvrdnutia, treba po iato nou skúkou preukáza , e kadý súbor betónu dosahuje poadovanú pevnos .

4.2.2 Zatvrdnutý betón
4.2.2.1 Triedy pevnosti
Pre triedy pevnosti v tlaku platí STN EN 206-1. Pre
e navrhovanie betónu sú vlastnosti pevnostných tried
betónu v tlaku uvedené v STN EN 1992-1-1 tab. 3.1..
Trieda betónu pre trámy s priehradovými nosníkmi nesmie by menia ako C25/30.

4.2.2.2 Pevnos v tlaku
Pevnos v tlaku na preukázanie pevnostnej triedy betónu v tlaku sa stanovuje z potenciálnej pevnosti.
Potenciálna pevnos v tlaku sa skúa po 28 d och tvrdnutia. Dopl ujúce skúky na stanovenie za iato ných
pevností môu by vykonané v skorom termíne ako po 28 d och, ke toto vyadujú ur ité práce výrobného
procesu (odformovanie, zdvíhanie, dodávka).
Pre trámy s priehradovými nosníkmi musí by minimálna pevnos betónu 15 MPa.

4.2.3 Výstu
4.2.3.1 Spracovanie betonárskej výstue
Betonárska výstu na nosné ú ely, ktorá sa vo výrobni rovná alebo zvára, musí by po tejto úprave
v zhode s 4.1.3. Zváranie betonárskej ocele je prípustné, ke je zvarite nos ocele kompletne
zdokumentovaná.

4.2.4 Uloenie betonárskej výstue
4.2.4.1 Betónovanie a zhutnenie betónu
Svetlá vzdialenos medzi nosnými výstunými prútmi musí by najmenej 15 mm, alebo priemer
príslunej výstue. Krytie spodnej výstue priehradového nosníka má by najmenej 15 mm.
Krytie vkladanej výstue do betónového spodného pásu vo výrobni musí by taktie najmenej 15 mm,
alebo priemer prísluného prúta plus 5 mm.

4.3 Poiadavky na hotové výrobky
4.3.1 Geometrické vlastnosti
4.3.1.1 Rozmerové tolerancie
Maximálne odchýlky rozmerov :
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- ±10mm, pre výku trámu
- ± 20 mm pre d ku trámu
- ± 2 mm pre írku betónového spodného pásu.

4.3.1.2 Tolerancie v uloení výstue
Tolerancie v uloení výstue nesmú by vä ie ne niie uvedené hodnoty.
1) ohybová výstu - priamy prút:
-± 3 mm v prie nom reze pre aisko spodných prútov, uvaované pre 1 ks trámu;
-± 4 mm v prie nom reze vo zvislom smere pre uloenie kadého prútu;
-± 15 mm pre pozd nu polohu;
2) myková výstu a spojovacia výstu:
- ± 10 mm vodorovne pre jednotlivú výstu v prie nom reze.
- ± 10 mm vo zvislom smere

4.3.1.3 Tolerancie vyrobeného
o priehradového nosníka

Tolerancie vyrobeného priehradového nosníka nemajú by vä ie ako niie uvedené hodnoty:
- ±3 mm návrhovej výky priehradového nosníka
- (0; -30) mm írky dolnej pásoviny z 2 prútov pod a tab. T.1
- (+2; -8) mm írky dolnej pásoviny zo 4 prútov priemeru 10 mm pod a tab. T.1
- (0; -15) mm írky dolnej pásoviny zo 4 prútov priemeru do 8 mm pod a tab. T.1

4.3.2 Charakteristiky povrchu
4.3.2.1 Okraje
Okraje betónového pásu trámu nesmú ma iadne nadbyto né astí betónu, ktoré by prekáali uloeniu
stropných vloiek.

4.3.2.2 Horný povrch
Horný povrch klasifikujeme ako hladký, ponechaný bez alej úpravy po zvibrovaní.
Horný povrch betónového pásu trámu má by

istý a nesmie obsahova iadne zne istenie, ktoré by bolo

prekákou pre súdrnos s nadbetonávkou.

4.3.3 Mechanická únosnos
4.3.3.1 Veobecne
Pre vetky vlastnosti trámu s priehradovým nosníkom treba zoh adni medzný stav únosnosti pri
poruení zvislou prie nou silou, ohybovým momentom a mykovú odolnos na rozmedzí dvoch rôzne starých
betónov ako aj medzné stavy pouite nosti, (írka trhlín, priehyb).
Charakteristické hodnoty za aení a sú initele spo ahlivosti sa stanovia pod a noriem STN EN 1991.

4.3.3.2 Výpo tový dôkaz
Návrhové hodnoty na únosnos v ohybu a myku prvkov nevyadujúcich návrh mykovej výstue, treba
preukáza výpo tom pod a lánkov STN EN 1992-1-1.
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4.3.3.2.1 Výpo et overený skúkou
Skúky fragmentov spriahnutých stropov na podporu výpo tu sú potrebné v prípadoch neoverených
alternatívnych pravidiel navrhovania. Pri výpo tovom posúdení pod a zásad STN EN 1992-1-1 skúky nie sú
potrebné.

4.3.3.3 Do asné situácie
Do asné situácie uvedené v tomto lánku sa týkajú uskladnenia, manipulácie, dopravy a ukladania
stropných dielcov.
Nosná výstu uloená v tráme s priehradovým nosníkom musí by schopná prenáa za aenia
predpokladané v do asných situaciách, pozri prílohu G.

4.3.3.3.1 Skladovanie a doprava
Spôsoby skladovania a dopravy a poloha podpier musia by uvedené v sprievodnej dokumentácii, pozri
prílohu M.

4.3.3.3.2 Manipulácia
Pokia sa pri manipulácii pouijú priehradové nosníky, musí sa overi ukotvenie priehradových nosníkov
v betóne s uvaovaním zaru enej pevnosti zvarov, pozri prílohu C.

4.3.3.3.3 Podmienky pre ukladanie
Trámy a vloky sa musia uklada v súlade s výkresovou dokumentáciu dodávate a. Vzor výkresu
skladbe je v prílohe J.
Ú inné úloné írky podpier, vzdialenosti medzi nosnými podperami a medzi do asnými podperami
po as výstavby musia by stanovené výpo tom alebo v súlade s tab. T.2.

4.3.3.4 Trvalé situácie
Vloky a trámy s priehradovými nosníkmi musia by navrhnuté v zhode so stropným systémom, v ktorom
sú pouité. Odporú ané návrhové postupy pre spriahnuté stropy obsahuje príloha F.

4.3.4 Poiarna odolnos a reakcia na ohe
Poiarna odolnos stropu EKODIEL z trámov a vloiek BST20 je 30 minút , reakcia na ohe A1. Vyieho
stup a poiarnej odolnosti sa môe dosiahnu pouitím protipoiarnej omietky na spodný povrch stropu.
Klasifikácia pouitá pod a STN EN 13501-1.

4.3.5 Akustické vlastnosti
Akustické vlastnosti závisia od hotového stropu s omietkou a podlahou. Bez pouitia podh adu vykazujú
stropné systémy z trámov a vloiek niiu akustick
akustickú izoláciu ne stropné systémy s plnou doskou.
Vzduchová a kro ajová nepriezvu nos stropu s podh adom a podlahou sa dá ur i pod a STN EN
15037-1.

4.3.6 Tepelné vlastnosti
Tepelné vlastnosti sú závislé najmä od skladby podlahy - pouitých tepelných izolácií
a obkladu alebo omietky na spodnom povrchu stropu.
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v podlahe

4.3.7 Trvanlivos a krytie výstue
Trámy a vloky pre spriahnuté kontrukcie musia sp a poiadavky únosnosti, pouívate nosti a stability
po as ich návrhovej prevádzkovej ivotnosti. Plánovaná ivotnos stropu pod a STN EN 1992-1 je 50 rokov.
Odporú aný stupe prostredia pod a STN EN 1992-1 Tabu ky 4.1 je XC1 pre betón vo vnútri budov s nízkou
vlhkos ou vzduchu (RH 30 a 60 %). Odporú aná trieda kontrukcie pre obytné budovy, administratívne
budovy je S4 pri návrhovej ivotnosti 50 rokov. Nominálne krytie nosnej výstue betónom pre bezpe ný
prenos síl v súdrnosti a primeranej odolnosti vo i poiaru je 15 mm pre výstu do priemeru 10 mm. Pre výstu
vä ieho priemeru je nominálne krytie minimálne priemer výstue + 5 mm. Nominálne krytie musí by udané na
výkresoch.

5. SKÚOBNÉ METÓDY
5.1 Skúanie betónu
5.1.1 Pevnos v tlaku
Na reprezentatívnych skúobných
h telesách sa skúa pevnos v tlaku
tlaku. Navrhovaný a pouívaný je betón
pod a STN EN 206-1, je min.

Betón STN EN 206-1 -C 25/30 -XC1(SK) -Cl 0,4 -Dmax 8 -S3
Betón sa vyrába pod a normy STN EN 206-1:2002. Betón.
erstvý betón sa skúa pod a normy STN EN 12350-1a7:2001. Skúanie erstvého betónu.

5.2 Meranie rozmerov a charakteristík povrchov
5.2.1 Uloenie výstue
Meranie sa musí vykona na výrobnej podloke alebo na sklade a musia sa vykona nasledujúce
merania:
- poloha pozd nej výstue vzh adom k povrchom , krytiie výstue;
- uloenie pozd nych výstuí ;
- poloha diagonálnej výstue vystupujúcej z betónového pásu.

5.2.2 Rozmery trámov s priehradovým nosníkom
Meranie sa musí vykona na výrobnej podloke alebo na sklade . Musia by urobené tieto merania;
- d ka, írka, výka;
- priamos hornej výstue.

5.2.3 Rovinnos povrchu po vybratí z formy
Overenie rovinnosti povrchu prvku po vybratí z formy sa povauje za dostato né overením rovinnosti
výrobnej podloky.

5.2.4 Charakteristiky povrchu
Musí sa dôkladne kontrolova horný hladký povrch betónového pásu trámu v mieste uloenia

5.3 Hmotnos výrobkov
Hmotnos výrobkov sa ur í z teoretickej objemovej hmotnosti a menovitých rozmerov trámov.
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6. HODNOTENIE ZHODY
6.1 Preukázanie zhody
Zhodu výrobku s poiadavkami tejto príru ky a stanovenými alebo deklarovanými hodnotami vlastnosti
výrobku treba preukáza :
-po iato ným skúaním výrobku, vrátane výpo tu, ak je to relevantné, pozri 6.2;
-vnútropodnikovou kontrolou výroby, pozri 6.3, vrátane skúania výrobku.

6.1.1 Posúdenie zhody
Dodato ne k poiadavkám pod a 6.1 môe zhodu posúdi prísluné autorizované miesto.

6.2 Skúanie typu
Typové skúanie sa skladá z toho, e sa reprezentatívna
entatívna vzorka výrobku a/alebo skúobných telies
podrobí prísluným skúkam a/alebo výpo tom na preukázanie potrebných vlastností.

6.2.1 Po iato né skúanie typu
Po iato né skúanie typu sa musí vykona pred uvedením nového typu výrobku na trh. Po iato nú
skúku treba urobi aj na výrobkoch, ktoré sa u vyrábajú v ase zavedenia príslunej normy na výrobok (STN
EN 15037-1). Zoh adnené môu by predchádzajúce typové skúky, ak sp ajú poiadavky príslunej normy na
výrobok.

6.2.2

alie skúanie typu
Pri zmenách návrhu, zloenia betónovej zmesi, druhu výstue, postupu vý
výroby alebo iných zmenách,

ktoré by viedli k podstatným zmenám vlastnosti výrobku, treba po iato nú skúku opakova .

6.3 Vnútropodniková kontrola výroby
Vnútropodniková kontrola je garantovaná certifikátom vnútropodnikovej kontroly

íslo : SK04-ZSV-1353.

7. OZNA ENIE
Kadý vyrobený trám musí by trvanlivo ozna ený týmito údajmi:
-výrobca, miesto výroby, identifikovate né íslo, dátum výroby,
Výrobné miesto a nutné údaje kadého dodaného trámu musí by jednozna ne identifikovate né a
vysledovate né a do doby montáe.
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8. TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

8.1 Rozsah dokumentácie vyhotovenej dodávate om
bezplatne
skladby a výkresu výstuže.
zodpovedný projektant stavby.

8.2 Podklady pre vypracovanie dokumentácie

9. ZÁVER
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výkresu

PRÍLOHA A

Skúobné plány

Musia sa poui prísluné body z prílohy D v STN EN 13369. K doplneniu týchto bodov sa alej musia
poui nasledujúce plány.

A.1 Kontrola výroby
Tab. A.1  Kontrola výroby
Predmet
kontroly
1

Pevnos betónu v
tlaku

Metóda
Skúky pevnosti na
betónových
vzorkách z foriem
alebo alie
metódy (vi 5.1)

Ú el 1
Pevnos pri
dodávke
(pozri 4.2.2)

Po etnos

1

Najmenej raz za týde sa
musia vyrobi najmenej 3
vzorky na kadý druh
betónu.

1

Ozna ené skúky a mnostvá sa môu prispôsobi alebo aj zrui , ak sa rovnaké
informácie získajú priamo alebo nepriamo z výrobného procesu.
POZNÁMKA Tabu ka A.1 je doplnkom k D.3.2 v tabu ke D.3 v STN EN 13369.

A.2 Kontrola hotového výrobku
Tab. A.2  Kontrola hotového výrobku
Predmet kontroly

Metóda

Ú el 1

Po etnos

1

Rozmery:
-d ka -výka prie ny rez 
priamos hrán krytie výstue vy nievajúca
výstu

Meranie pod a
5.2.1 a 5.2.3

Zhoda s
nákresom a
ur enými
toleranciami

Kadodenne

2

Vzh ad povrchu: drsnos ,
veobecný vzh ad

Vizuálna kontrola
(vi 5.2.4)

Hladkos povrchu po zabetónovaní

Pre kadú výrobnú sériu

1

1

Ozna ené skúky a mnostvá sa môu prispôsobi alebo aj zrui , ak sa rovnaké
informácie získajú priamo alebo nepriamo z výrobného procesu.
POZNÁMKA Tabu ka A.2 je doplnkom k D.4.1 v tabu ke D.4 v STN EN 13369.

- 14 -

PRÍLOHA B
Druhy stropného systému EKODIEL
B.1 Všeobecne

B.2 Stropné systémy hrúbky 200 mm so spojitou nadbetonávkou
B.2.1 Všeobecne

PRÍLOHA C Metódy skúšok priehradových nosníkov
C.1 Všeobecne

C.2 Meranie rozmerov priehradového nosníka
C.2.1 Skúšobná vzorka
C.2.2 Postup merania
- 15 -

Priehradový nosník musí by umiestnený na rovinný povrch. Výka a írka sa musia stanovi v polohe
strednej d ky priehradového nosníka.

C.2.3 Skúobné zariadenie
Výka, írka a d ka priehradového nosníka sa musia odmera prístrojom rozliovacej schopnosti 1 mm
alebo lepou.

C.3 myková skúka
C.3.1 myková skúka bodových zvarov
Pevnos zvarov mono stanovi skúkou ahom na prie ku priehradového nosníka. Pri tejto skúke je
pás priehradového nosníka upnutý.
Skúka bodového zvaru medzi oce ovým pásom a diagonálou sa musí vykona na vhodnom zariadení.

C.3.2 Skúobná vzorka
Skúobná vzorka musí by vyrezaná z priehradového nosníka bez pokodenia bodového zvaru.

C.3.3 Skúobné zariadenie
Musí sa poui stroj na skúky ahom triedy 1 alebo 0.5 pod a EN ISO 7500-1.

C.3.4 Postup skúky
Skúobná vzorka musí by umiestnená do driaka stroja na skúky ahom.
ahová sila pôsobí na vo nú d ku skúobnej vzorky.
Rýchlos za aovania musí by rovnaká ako pri skúke ahom v oblasti prunej deformácie.
Maximálna sila Fw a miesto lomu sa musia zaznamena do protokolu, pozri C.3.5.

C.3.5 Hodnota mykovej sily bodového zvaru
Predpísaná hodnota mykovej sily bod
bodového zvaru v priehradovom nosníku, Fw , musí by minimálna
hodnota. Predpísaná minimálna hodnota Fw nesmie by menia ako

alebo

Fw 0.25 x Re,ch x Ach

pre pásoviny

Fw 0,60 x Re,di x Adi

pre diagonály

Tieto podmienky musí splni dodávate priestorovej priehradoviny .
Predpísaná minimálna hodnota mykovej sily zvaru priehradových nosníkov sú orienta ne uvedené v tabu ke.
Diagonály
priemer [mm]
5
6

Horná výstu
10
5,9 kN
8,5 kN

Spodná výstu
10
5,9 kN
8,5 kN

8
5,9 kN
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12
5,9 kN
8,5 kN

C.4 Skúšky ahom
C.4.1 Predpísané charakteristiky skúšky ahom (Re, Rm/Re, Agt) musia predstavova zodpovedajúcu
charakteristickú hodnotu.

C.4.2 Hodnoty Rea Rm sa musia vypo íta použitím menovitého prierezu výrobku.
C.4.3 Kontrolné skúšky ahom, pásov v miestach privarených diagonál, sa musia
sia
a v
vykona
ykona
yk
ona pri
každej novej sérii výrobkov.

C.5 Vhodnos na ohýbanie
C.5.1 Vhodnos na ohýbanie sa musí stanovi pomocou skúšky ohybom.
C.5.2 Skúška lámavosti, ak treba, sa musí vykona pod a EN ISO 15630
15630-1,
15630-1
1, s mi
minimálnym
i
uhlom ohybu 180 .
Po skúške výrobky nemôžu vykazova ani lom, ani trhliny
rhliny vidite
te né pre pracovníka s bežným alebo
korigovaným zrakom. Priemer t a predpísaný na skúšku nesmie
smie prekro i 3d priemeru ohýbanej ty e.

PRÍLOHA D
Spriahnutie stropného systému EKODIEL
KODIEL
D.1 Všeobecne
Návrhová hodnota šmykového napä
napätia
napät
tia na sty nej ploche medzi betónmi rôzneho veku má sp a , pre
všetky za aženia pôsobiace na strop, llánok
ánok 6
áno
6.2.5
.2
2.5 z STN EN 1992-1-1.
Vypo ítaná šmyková pevnos spriahnutého
ahnuttého stropného systému nemôže by vä šia než šmyková pevnos
ahnu
plnej dosky s rovnakými charakteristikami
erristika a nemôže by vä šia než 0,03 fck.
Povrch trámu je klasifikovaný
aný
ý ako hlad
hladký
adký
ký povrch – vytvorený posuvným debnením, vytla ením alebo vo ný
povrch, ponechaný bez alšej úp
úpravy
úpr
ravy po zvibrovaní : c = 0,35

=0,6.

D.2 Odolnos spojovacej
pojjovac
po
vacej
e vý
výstuže
D.2.1 Pre priehradový
ehra
r d
nosník v pozd žnom smere (t.j. rovnobežne s rozpätím )
Návrhová
á odo
odolnos
odol
lnos s
spojovacej
po
výstuže pre dve diagonály v sklone

a

k povrchu styku (pozri obr. D.1)

sa rovná:
FRwd.1 = Asw. fywd ( sin +

sin

+ cos )

2

Asw

je prierezová plocha uvažovanej diagonály, v mm

fywd

návrhová pevnos oceli. Ak diagonály sú z hladkej ocele, potom pod a DIN 1045-1 do výpo tu,
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pre oce BSt 500, sa zavedie medza klzu 420 MPa

fywd = 420 / 1,15 = 365 MPa , sú inite 1,15 –

EC2 tab.2.1
sú inite trenia pod a D.1

µ
a

µ = 0,6

sú uhly diagonál pod a obr. D.1 a obr. D.1
Asw. fywd (

sin

)

Asw. fywd ( sin

+ cos
os
s )

Tabu ka D.1 – Návrhová odolnos spojovacej
cej
e výstuž
výstuže pre dve diagonály FRwd.1
Priemer
výstuže

Asw [mm2]

19 cm

5

39,27

63,00

117

0,535

0,454

21,85

19 cm

6

56,54

63,00

117

0,535

0,454

31,46

výška
nosníka

sin
n
sn
sin

cos

FRwd.1
[kN]

D.3 Ukotvenie spojovacej výstuže
Ukotvenie spojovacej výstuže v betóne
óne trámu a v nadbetonávke sa v prípade priehradového nosníka so
spojitými diagonálami (pozri obr. D.3) p
považuje
ov ažuje z
za
a vyhovujúce, ak sú dodržané pravidlá uvedené na obr. D.2 a
ak je pevnos zvaru v zhode s C.3.5.
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E.2.1 Priame podopretie
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E.2.2 Nepriame podopretie
E.2.2.1 Konštruk né usporiadanie s ihlovou výstužou

E.2.2.2 Konštruk né usporiadanie s vloženým nosníkom

- 20 -

základné nosníky

zápornom ohybovom
momente

hornej koncovej výstuži
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E.2.3.4 Výmena
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E.2.3.5 Vložený obrátený nosník, rovnobežný s trámami

E.2.3.6 Prie ne rebro
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PRÍLOHA F (informatívna)
Návrh stropného systému EKODIEL z trámov a vložiek BST 20
F.1 Všeobecne
Stropný systém EKODIEL sa navrhuje pod a STN EN 1992-1-1je potrebné zobra
ra do ú
úvahy
vah :
- vzdorujúci prierez uvedený v F.2;
- materiálové vlastnosti špecifikované výrobcom;
- sú initele spo ahlivosti pod a STN EN 1992-1-1 ;
- pevnostnú triedu monolitického betónu, najmenej však C20/25;
- ú inné rozpätie, ktoré sa uvažuje ako (L + h), kde L je svetlá vzdialenos
dialenos m
medzi lícami podper
a h je hrúbka stropu.
- spojitos nad podporou tam, kde je to možné;

Stropný systém z trámov a vložiek BST 20 sa navrhuje
huje z
zo
o stropn
stropných
opn
trámov d žky 1,0 m až 7,6 m po 0,2
m, zo stropných tvárnic BST 20, debniacich platní a nadbetonávky.
adbe
ky.. T
ky
Trámy a vložky sa dajú rôzne kombinova a
tým pokry prakticky všetky priestory vyskytujúce sa n
na
a be
bežných
bež
žnýc stavbách.
Spodná výstuž trámov sa pod a statického po
posúdenia
pos
súden
údenia dopl uje na stavbe prídavnou výstužou 6 až
18. Výstuž sa ukladá dovnútra priehradového
ého no
nosníka na be
betónový pás trámu.
Na zachytenie záporných momentov od iasto
to ného votknutia nosníkov do muriva, prekladu alebo
prievlaku a na prichytenie vencovej výstuže
uže s
sa
av
vkladá nad podpery horná koncová výstuž v tvare príložky –
ležaté eLko pri hornom povrchu. Priemer
mer ttejto
e to vý
ej
výstuže
ýstuž sa dimenzuje z momentu v iasto nom votknutí, ktorý je
pri bežných murovaných konštrukciách
h ob
obytných
oby
ytnýc
ých
h bud
budov posta ujúce uvažova hodnotou 1/5 z medzi
podperového momentu. D žka ramena
mena hornejj k
koncovej
on
výstuže je min. 1/6 d žky nosníka zvä šená o 200 mm.
Na dostato né vodorovné
vn
né stuženi
stuženie
ie s
stropnej
tr
konštrukcie sa volí pozd žna vencová výstuž naj astejšie
4 8. Túto výstuž treba v rohoch
ohoc
ch p
previaza
reviaza
za a jeden prút prevliec za prvú rovinu diagonál nosníka. Ak sa majú
vencami zachyti aj zvislé
é po
posuny nosnýc
nosných konštrukcií, je potrebné výstuž venca navrhnú pod a statického
posudku.
Pre prenos prie
ie n
nych
ych
yc
hs
síl
íl do stužujúcich zvislých konštrukcií (doskové alebo diafragmové pôsobenia,
pozd žny šmyk na styku rebra
ebrra s
eb
so
o spolupôsobiacou doskou) a zachytenie prie nych ohybových momentov sa
do spolupôsobiacej
acej dosky navrhuje ortogonálna výstuž v oboch smeroch. Ak nie je dostato ná únosnos
membrány , tak
ak sa n
navrhujú
avrhu
hujjú prie ne rebrá. Na vytvorenie rebier sa použijú debniace platne. Výstuž tvoria 2
prúty uložené na debn
debniace
debnia
ac platne a 2 prúty pri hornom povrchu. (obr. E.16)
Pri zvýšenom bodovom alebo priamkovom za ažení (napr. prie ková stena, schodiskové rameno, stojka
strešnej konštrukcie) možno vytvori zdvojený alebo trojitý trám.
Rôzne otvory v strope je možné vytvori napichovanými trámami, alebo výmenami, pozri prílohu E.
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F.2 Vzdorujúci prierez dokon eného stropu EKODIEL
F.2.1 Všeobecne

F.2.2 Stropný systém so spojitou nadbetónavkou 20+4

F.2.3 Prierez uvažovaný pri zápornom momente

F.3 Medzné stavy únosnosti
F.3.1 Ohyb

F.3.2 Šmyk
F.3.2.1 Návrhová hodnot
hodnota šmykovej odolnosti
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Návrh prvkov so šmykovou výstužou diagonál priehradového nosníka je založený na prútovom modely,
pozri obr. F.3.
Je prípustné diagonály v smere priehradového nosníka zapo íta ako ohnutú pozd žnu výstuž. Pre
výpo et šmykovej prie nej sily sa berú v úvahu len stúpajúce diagonály.

z
 
(cot

+ cot


)z

Šmyková odolnos so sklonenou šmykovou výstužou VRRd,s
d,s musí by vä šia, ako návrhová šmyková sila v
uvažovanom priereze od vonkajšieho za aženia VEd.
VEd VRd,s = (Asw/s).z.fywd.(cot + cot ) s
sin
in
Asw / s - prierezová plocha šmykovej výstuže na jjednotku
ednotk d žky
fywd -návrhová medza klzu výstuže. Pre diagonály
agonály
agoná
yp
priehradového
riehrrad
nosníka platí medza klzu fyk = 500
2

N/mm . Analogicky, ako aj v predchádzajúcich
úcich p
prípadoch,
rípado
pri hladkej výstuži sa dosadzuje
znížená návrhová medza klzu fywd = 365 N/mm

2

z - rameno vnútorných síl, pri šmykovej ana
analýze
anal
lýze ž
železobetónu bez osovej sily sa dovo uje použi
približnú hodnotu z= 0,9d, maximálne
ximál však osová vzdialenos dolného a horného pásu
priehradového nosníka. Toto
to p
prísne
rísne
ne p
pravidlo
ravi
pre priehradové nosníky, prinesie zvýšenie šmykovej
výstuže.
- uhol betónovej tlakovej diagonály.
agonálly. V z
agoná
závislosti
á
od pôsobiacej návrhovej šmykovej sily volí sa v
hraniciach 1

cot

2,5.
2,
,5.

- uhol šmykovej výstuže
tu
uže (diagoná
(diagonála
agonála priehradového nosníka Tabu ka D.1)
Šmyková odolnos VRd,s musí
sí by menšia
aa
ako VRd,max (šmyková odolnos betónovej tlakovej diagonály).
VRd,max
max = bwz 1fcd (c
(cot + cot )/(1-cot
1

2

)

STN EN 1992-1-1 , l 6.14

ak je návrhové
hové
é napä
napätie
napät
tie v šmykovej výstuži menšie ako 80% char. hodnoty medze klzu fyk,

1=

0,6

bw vzdorujúca
jú šírka ttla
la eného betónu diagonály v najužšom mieste betónového prierezu
fcd návrhová
vrhová
áp
pevnos
evnos
nos betónu v tlaku

F.3.2.2 Šmykové
vé n
napätie
a
v sty nej ploche medzi dvoma betónmi
Trámy s prefabrikovanou betónovou spodnou as ou vyžadujú overenie šmykového napätia v stykovej
ploche medzi betónmi rôzneho veku. Toto spriahnutie je zaistené diagonálami priehradového nosníka (pokia
°

zvierajú so sty nou plochou uhol vä ší ako 45 ). Uvažujú sa dve diagonály, jedna v priaznivom smere, druhá v
- 26 -

F.3.2.3 Šmykové napätie na styku steny rebra a doskami stropu so spojitou
nadbetonávkou
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Ak je sú as ou vystuenia aj výstu na zachytenie prie nych ohybových momentov, potom sa celková
plocha výstue ur í ako sú et plôch výstue potrebnej na prie ny ohyb plus polovica výstue ur enej na
pozd ny myk. Nemá by vak menia, ako je plocha výstue vypo ítaná na pozd ny myk alebo potrebná
výstu pre prenos prie nych síl pri diafragmovom pôsobení, pozri príloha G.

F.4 Medzné stavy pouite nosti
F.4.1 Obmedzenie napätí a kontrola trhlín
Medzní stav pouite nosti vz ahujúci sa k obmedzeniu napätí a ku kontrole trhlín sa po íta programom
SCIA Engineer 2009 a odvodzuje pod a 7.2 a 7.3 z STN EN 1992-1-1.

F.4.2 Kontrola priehybu
F.4.2.1 Úitkovos a vzh ad kontrukcie
Úitkovos a vzh ad kontrukcie by sa mohli narui , ak priehyb stropného systému z trámov a vloiek od
kvázi-stáleho za aenia prekro í limitnú hodnotu = rozpätie / 250. Na zníenie neiaduceho priehybu sa
pouije nadvýenie pod a tab. T.2.

F.4.2.2 Pokodenie pripojených kontrukcií
Deformácie, ktoré by mohli spôsobi pokodenie nenosných kontrukcií (prie ky, podlahy, omietky,
obvodové pláte at .) sa majú obmedzi . Stropný systém z trámov a vloiek BST 20 zahr uje obmedzenie
aktívneho priehybu = rozpätie / 350 pre ostatné prie ky a/alebo podlahové krytiny, ktoré nie sú krehké. Ak sú
poiadavky na aktívny priehyb prísnejie (STN EN 15037-1 Príloha E.4) posud
posudzuje sa tento strop samostatne.

PRÍLOHA G (informatívna)
Diafragmové pôsobenie
G.1 Veobecne
Stropný systém z trámov a vloiek BST 20 so spojitou nadbetonávkou môe pôsobi ako diafragma pre
prenos prie nych síl do stuujúcich zvislých kontrukcií.
Aby bolo moné uvaova s diafragmovým pôsobením, je za bených podmienok poadovaná
prierezová plocha výstue rovnaká ako pouívaná minimálna prierezová plocha (prie ny ohyb dosky, mykové
napätie styku rebra s doskou, stuenie proti vetru).
V oblastiach so seizmicitou sa majú splni nasledujúce pravidlá: - nadbetonávka má by vystuená
spojitou zvarenou sie ou, plne zakotvenou v krajných podperách.
Prierezová plocha výstue rovnobenej s rozpätím trámu A2 a výstue kolmej na rozpätie trámu A1 majú
by najmenej:
- vo vyích seizmických oblastiach pod a EN 1998: A1

2

1,4 cm /m a A2

- v niích a stredných seizmických oblastiach pod a EN 1998: A1
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2

0,7cm /m.
2

1,0 cm /m a A2

2

0,5 cm /m;

PRÍLOHA H
Montáne líniové podpery stropu EKODIEL po as výstavby
H.1 Veobecne
Maximálne hodnoty vzdialenosti líniových podpier po as výstavby sa ur ia s nasledujúcich kritérií:
- medzná únosnos v ohybe
- medzná únosnos v ohybe u podpier (minimálna výstu zavedená do podpier As,min)
- únosnos v myku
- ohybová tuhos

H.2 Stanovenie rozpätí po as výstavby
Vzdialenos medzi do asnými podperami po as výstavby sú definované na obr. H.1.

Pokia sa pouije krajná podpera, nesmie by vzdialenos osi krajnej podpery k lícu podpery stropného
dielca vä ia ako 250 mm. Rozpätie po as výstavby l1 musí vyhovie kritériu únosnosti, tak aj kritériu priehybu.

H.2.1 Posúdenie únosnosti
Návrhové za aenie, ktoré zodpovedá medznému stav
stavu v ohybe a v myku sa musí rovna najmenej
kombinácii ú inkov:

Gpl (Gpl + Gb)

+

Qc Qc +

Qs Qs Gpl

- vlastná tia stropného trámuGb
- vlastná tia vloiek spojených s trámom Qo
- tia monolitického betónu Qs
- premenné za aenie po as výstavby
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H.2.2 Kontrola priehybu
Pre kombináciu ú inkov od za aení (Gpl + Gb + Qo) nesmie by priehyb uprostred medzi podperami alebo
medzi do asnými podperami vä í ako l1 / 500 od vodorovnej roviny.

H.2.3 Ohybová a myková odolnos trámov po as výstavby
Maximálne hodnoty vzdialenosti líniových podpier po as výstavby sa ur ia z návrhových momentov
odolnosti MRd a návrhovej mykovej odolnosti VRd trámov. Posudzuje sa horný pás a tlaková diagonála na
vzpernú odolnos pod a STN EN 1993 -1-1, Navrhovanie oce ových kontrukcií.
Pri posudzovaní trámov sa uvaovalo s;
- modulom prunosti ocele; E = 210 000 MPa a medzou klzu materiálu výstue; fy = 500 MPa
- parciálnym sú inite om spo ahlivosti pri posudzovaní straty stability prúta; M1 = 1,0
- mierou imperfekcie pre plný prierez (krivka c); = 0,49
- faktorom vzpernej d ky diagonály; k = 0,6 -koniec prúta votknutý do betónu
- faktorom vzpernej d ky horného pásu; k = 1 -konce prúta vo ne oto ivé

H.2.4 Vzdialenosti líniových podpier po as výstavby
Pri výpo te maximálnych vzdialenosti líniových podpier sa uvaovalo so statickou schémou prostého
nosníka, za predpokladu ;
-návrhové za aenie
Gpl =

1,1

Qd =

Gpl

Qco =

(Gpl + Gb) +

Qc Qc +

1,1

Qs qs
Qs =

1,5

qs = 1,0 kN/m

V Tab.T.2 je uvedený potrebný po et montánych podpier pre jednotlivé typy trámov. Pri vä ích
za aeniach (napr. strop z debniacich platní) je potrebné montáne podpery primerane zvýi !
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PRÍLOHA J
Príklad riešenia stropu EKODIEL
J.1 Všeobecne
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J.4 Výpis prvkov stropu EKODIEL ®
Stavba :
Dodávate tovaru :
Príjemca tovaru :
Kontrukcia stropu :

Rodinný dom -strop nad suterénom, Plevník - Drie ové
EKODIEL s.r.o , Partizánska 261/23, 957 01 Bánovce n / B
A. asnochová , Plevník - Drie ové 328 , 018 26
20+4 cm
+ , 0 kN/m2

Za aenie :
Stropné nosníky :
3 ks
1 ks
5 ks
5 ks
4 ks

6200
5600
5400
1800
1200

Betón : C20/25

Oce : BSt 500

Stropné vloky:

mm
mm
mm
mm
mm

ks
2 ks

3 PALETY+ 5 ks
BST 20
DEB. PLATNE

J.5 Výkaz výstuže stropu EKODIEL
Ty ová výstu :
ks
24
R8
4
R8
2
R10
1
R10
4
R10
2
R10
4
R12
Sie ovina :
ks
3

typ
Q131

d ka (mm) popis
6000
vencová výstu
650
výstu dobetonávky
6200
prídavná výstu
1800
prídavná výstu
1500
komínová výmena
2750
výstu dobetonávky
3000
výstu prie neho rebra
priemer
5X5

oká
150x150

rozmer
popis
(mm)
2150x5000 Výstu do nadbetonávky

Horná koncová výstu :
ks
priemer
11
R10
6
R10

d ka A
1200
1350

d ka B
150
150

Celk. D ka do nosníka
1350
5600 a 54
540 (mm)
1500
6200

Ihlová výstu :
ks
priemer
10
R8
1
R14

d ka A
700
1000

d ka B
150
150

Celk. D ka do nosníka
850
1800
1150
5600

Celkový výkaz výstue :
Celková
jjednotková
ednotková
d ka
hmotnos
(mm)
(mm)
(kg/m)
R8
155100
0.395
R10
49550
0.617
R12
12000
0.888
R14
1150
1.208
sie ovina Q131

SPOLU

celková
hmotnos
(kg)
61.26
30.57
10.66
1.39
67.49
171.37
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kg

A
A

(mm)

A

B
B

z
y
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PRÍLOHA M
Montá stropnej kontrukcie
M.1 Upozornenia
- Stavbyvedúci je zodpovedný za správnu a odbornú realizáciu betónového stropu EKODIEL a to aj v
prípade, ak výrobca poskytne alie vysvetlenia k výkresom skladby,
y, výstue, skiciam a podobne
priamo na stavbe alebo telefonicky , emailom at .
- Únosnos stropu je zaru ená len pre za aenie uvedené vo výkrese skladby.
- Iné za aenie môe by na strop vnesené len vtedy, ak bolo pri návrhu stropu v statickom výpo te
s ním uvaované.
- Pri realizácii stropu je nutné dodra vetky prísluné technické, právne aj bezpe nostné predpisy
a postupy.

M.2 Vykladanie a skladovanie stropných trámov a vloiek

Prvky stropu je moné z dopravného prostriedku vyklada ru ne alebo eriavom. Avak sa nesmú

zhadzova , vysýpa , hádza alebo manipulova s nimi takým spôsobom, ktorý by mohol vies k ich pokodeniu.
Je nutné vykona kontrolu typu a d ky trámov a vloiek ako aj mnostva a aj doplnkovej výstue pod a
dodaných výkresov. Moné nezrovnalosti treba vyzna i na dodacom liste, potvrdi u vodi a a reklamova u
výrobcu.
Skladovanie stropných trámov je pod a d ky, pri nerovnom podklade treba podloi fone alebo hranoly
kadých 1,5 m. Taktie sa môu trámy uklada vo viacerých vrstvách a vtedy sa medzi jednotlivé vrstvy
vkladajú kolmé hranoly alebo laty (obr. M.1).
Firma EKODIEL dodáva stropné vloky paletované. Uloi sa môu maximálne 3 palety na seba.
(vi obr. M.1).

M.3 Postup ukladania
- Montáne podoprenie sa ukladá pod a výkresu skladby a je potrebné ho postavi pred poloením
trámov. Po et montánych podpier nesmie by
kontrukciu je nutné dostato ne zabezpe i

mení ako je uvedené v tab. T.2. Podpernú

proti bo nému posunu a hlavne proti zatla eniu do
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podkladu. Pri viacpodlaných budovách sa musia zoh adni moné za aovacie ú inky na niie
stropy. Úlohou stavbyvedúceho je navrhovanie profilov a stuenia podpernej kontrukcie (pozd ne
trámy, stojky, pätky, výstuhy) obr. M.2.
- Stropné trámy sa ukladajú pod a výkresu skladby, a je potrebné dba osové vzdialenosti trámov, na
za iatok a smer ukladania. Úloná plocha musí by

istá a vodorovná, aby na u spodná plocha trámu

dosadala celou plochou. D ka uloenia je predpísaná vo výkrese skladby, minimálne vak musí
dosahova hodnoty z tab.T.2. Silne pokodené trámy sa musia vymeni .
- Prvé sa uloia koncové stropné tvarovky , ktoré majú plné elá proti zate eniu betónu. Ukladaním sa
tie skontroluje osová vzdialenos trámov.

alej sa pokladajú bené tvarovky.

- Vetká prídavná výstu a výstu dosky nadbetonávky sa musí rozmiestni pod a výkresu výstue (a
poznámok na om) a musí vyhovova prísluným predpisom a normám.
Po vztý ení montánych podpier, uloení stropných
ch trámov s vlokami je strop pochôdzny. Pohyb po
strope je povolený len na vopred poloených foniach s fúrikom naloeným max. 75 l betónu. Po debniacich
platniach sa nesmie chodi ani jazdi ! V montánom stave sa na strope nesmie skladova stavebný materiál!

M.4 Betónovanie
Pred betonáou treba podpernú kontrukciu dôkladne prekontrolova , stojky dotiahnu

prípadne

vyklinova , aby bolo dodrané predpísané nadvýenie (vzopätie v strede trámu v súlade s výkresom skladby
alebo s tab. T2).

alej je nutné pod a výkresov skladby a výstue skontrolova uloenie vetkých stropných

prvkov a výstue
Pred samotnou betonáou tr
treba starostlivo odstráni ne istoty a navlh i

stropné prvky. Nesmie sa

betónova na z adovatený a zasneený strop. Sneh a ad sa neodstra uje so ou ale kropením teplou vodou.
Pri teplotách meních ako 5 °C sa musia dodriava prísluné normy na ochranu betónu.
Poadovaná kvalitu betónu je min. C20/25, nemá by riedky ale musí by plastický,.. Pri strope je
dovolená max. ve kos z n 16 mm. Betón dopravovaný pumpou (môe zabezpe i fy EKODIEL s.r.o.) sa
nesmie vypú a z výky ale z poloenej hadice a hne rozh a , aby sa nenakopil (obr. M.3). Ak sa betónuje
eriavom, bádia s betónom sa má otvori a tesne nad stropom. Zhutnenie sa robí pomocou vibrátora alebo
prepichovaním. Celý strop sa betónuje v jednom pracovnom slede ak projektant statik neur í inak.
Povrch betónu sa upraví do roviny tak, aby bola dodraná hrúbka stropu pod a výkresu tvaru. Nutné preruenia
- pracovné káry musia by stanovené stavbyvedúcim. Pozor na rybníkový efekt !
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M.5 Dodato né úpravy
V prvom týdni tvrdnutia sa betón oetruje vlh ením. Pred da om, vetrom, slne ným iarením a
mrazom treba erstvý betón chráni zakrytím.
Montáne podoprenie je moné demontova najskôr po 3 týd och. Pri teplotách meních ako 5°C sa
musí táto doba pred i tak ako je uvedené v prísluných normách.
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M Rd

10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
15,4
15,4
15,4
15,4
18,12
18,12
20,22
25,3
25,3
30,3
29,81
29,81
32,29
34,75
37,19
40,13
43,04
45,93
49,29
51,64
54,94
58,2
65,1
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M Rd

20,98
20,98
20,98
20,98
20,98
20,98
20,98
20,98
20,98
20,98
20,98
30,8
30,8
30,8
30,8
36,24
36,24
40,44
50,6
50,6
60,6
59,62
59,62
64,58
69,5
74,38
80,26
86,08
91,86
98,58
103,28
8
109,88
116,4
130,2
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M Rd

20,98
20,98
20,98
20,98
20,98
20,98
20,98
20,98
20,98
20,98
20,98
30,80
30,80
30,80
30,80
36,24
36,24
40,44
50,60
50,60
60,60
59,62
59,62
64,58
69,50
74,38
80,26
86,08
91,86
98,58
103,28
8
109,88
116,40
0
130,20
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