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1

UVOD

V diplomski nalogi predstavimo računsko analizo ter postopke dimenzioniranja
karakterističnih nosilnih elementov večetažne armiranobetonske zgradbe skladno z veljavno
zakonodajo – sistemom standardov Evrokod.
Na osnovi pridobljenih arhitekturnih podlag smo zasnovali računski model v katerem smo, v
smislu še sprejemljivih odstopanj, upoštevali tudi določene manjše geometrijske popravke
dimenzij zgradbe. Obravnavana zgradba je tlorisno precej razgibana, zunanje tlorisne
dimenzije znašajo 25,30 m x 17,30 m. Zgradba ima poleg pritličja še dve bivalni etaži, vrh
zgradbe sega 8,68 m nad površino urejenega okolnega terena.
Za računsko analizo tipične medetažne konstrukcije zgradbe ter analizo vertikalnih nosilnih
konstrukcij smo izdelali ločena idealizirana računska modela v programskem okolju
SAP2000, ki deluje na osnovi metode končnih elementov. Nosilnim elementom konstrukcij
smo najprej definirali materialno tehnične karakteristike, nato pa smo pristopili k analizi
vplivov / obtežb nosilnih konstrukcij. Kot karakteristične vrednosti stalnih vplivov [Gk] smo
upoštevali lastno težo ter stalno obtežbo vseh konstrukcijskih in nekonstrukcijskih elementov
zgradbe. Karakteristične vrednosti spremenljivih vplivov [Qk] predstavljajo koristna obtežba
na medetažnih konstrukcijah, servisna obtežba dvigala, obtežba snega ter vetra. Poleg
stalnim in spremenljivim vplivom smo analizirano konstrukcijo izpostavili tudi delovanju
nezgodnih vplivov, ki ga predstavlja vpliv potresa [Ae].
Najprej smo pristopili k računskim analizam karakteristične medetažne konstrukcije
obravnavane zgradbe, ki je zasnovana kot monolitna armiranobetonska plošča. Po določitvi
vplivov, izdelavi računskega modela ter opravljenih računskih analizah smo izpisali rezultate
notranjih statični količin. Na podlagi le teh smo določili potrebno količino vgrajene armature
armiranobetonske plošče. V nadaljevanju smo izdelali tridimenzionalen računski model
nosilne konstrukcije zgradbe. S tem modelom je bilo mogoče opraviti tudi računsko analizo
vertikalnih nosilnih elementov konstrukcije. Posebno pozornost smo posvetili analizi potresne
odpornosti zgradbe. Po izvedenih računskih analizah smo izpisali vrednosti notranjih
statičnih količin za vse nosilne armiranobetonske stene. Izbrali smo zunanjo steno S3a, za
katero smo ob upoštevanju pravil in načel, ki veljajo za dimenzioniranje armiranobetonskih
nosilnih sten na potresnih območjih, določili potrebno vodoravno in navpično armaturo.
Izrisani armaturni načrti v diplomi obravnavane armiranobetonske medetažne konstrukcije ter
stene so prikazani v prilogah k diplomski nalogi.
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OSNOVNI PODATKI O ZGRADBI IN NJENI KONSTRUKCIJSKI ZASNOVI
Zasnova obravnavane zgradbe

Analizirana večstanovanjska zgradba, poimenovana tudi Vila blok se nahaja na Hajdrihovi
ulici v Ljubljani. Stavba je zasnovana kot trietažna in ima poleg bivalnega pritličja še dve
bivalni nadstropji. Tlorisno in tudi po višini je zgradba precej razgibana, kar pomeni, da jo
skladno z veljavno zakonodajo (sistem standardov Evrokod), opišemo kot zgradbo
nepravilne konstrukcijske zasnove. Mreža, s katero določimo tlorisno razporeditev nosilnih
elementov ima sedem osi (A–G) v vzdolžni smeri (SZ–JV) in sedem osi (1–7) v prečni smeri
(SV–JZ). Tlorisni gabariti zgradbe znašajo 25,30 m (v nadaljevanju vzdolžna smer) in
17,30 m (v nadaljevanju prečna smer). Streha zgradbe je zasnovana kot nepohodna ravna
streha z ozelenitvijo, s 4 % naklonom za ustrezno odvodnjavanje meteorne vode. Višinsko
koto urejenega okolnega terena označuje kota ± 0,00 m, streha zgradbe se nahaja na koti
+ 8,68 m. Osna višina vseh etaž zgradbe znaša 2,89 m.
Vertikalno nosilno konstrukcijo zgradbe predstavljajo vertikalne armiranobetonske (v
nadaljevanju AB) stene, ki so razporejene tako v vzdolžni kot tudi v prečni smeri. Nad
okenskimi in vratnimi odprtinami so izdelane AB preklade/nosilci, katerih debelina je enaka
debelini AB sten, njihova višina pa znaša 40 cm.
Medetažne oziroma stropne konstrukcije nad etažami so zasnovane kot klasične masivne
AB plošče. Nad pritličjem ter 1. nadstropjem je plošča debeline 18 cm, nad 2. nadstropjem
pa 20 cm.
Vertikalno komunikacijo v zgradbi predstavlja AB stopnišče in dvigalni jašek. Stopnišče je
izvedeno z dvema ravnima stopniščnima ramama ter vmesnim medetažnim podestom.
Dvigalni jašek tlorisno omejujejo AB stene, nosilno konstrukcijo dvigala pa predstavlja
kovinska konstrukcija.
Vsi vplivi, ki delujejo v vertikalni smeri se iz medetažnih AB konstrukcij preko AB sten
prenašajo na AB temeljno ploščo in nato v temeljna tla.
Poleg vertikalnim obtežbam je nosilna konstrukcija izpostavljena tudi vodoravnim vplivom
vetra in potresa, zato mora biti sposobna prenašati tudi te vplive. Navedena vpliva
prevzamemo z vertikalnimi nosilnimi elementi, ki so med seboj v višini etaž povezani z
medetažnimi oz. strešno ploščo. Z dovolj visoko togostjo AB plošč v njihovi ravnini
zagotovimo ustrezen prenos in razporeditev vodoravnih vplivov na vse vertikalne
konstrukcijske elemente.
Iz arhitekturne zasnove je razvidna tudi razporeditev suho-montažnih predelnih sten.
Izvedene so kot lahke nenosilne stene, zato jih v statični analizi upoštevamo kot stalno oz.
nadomestno koristno obtežbo.
Grafično ponazoritev geometrijske zasnove zgradbe podajamo v nadaljevanju.
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2.2

3

Arhitekturne podlage

Na slikah 1 in 2 prikazujemo tloris pritličja in obeh gornjih nadstropij. Razvidna je lega
nosilnih AB sten, predelnih sten, opisana je tudi namembnost posameznega prostora. Poleg
tlorisov zgradbe prikažemo, na slikah 3 in 4, tudi dva tipična prereza in sicer prečni in
vzdolžni prerez zgradbe.
2.2.1

Tloris pritličja

Slika 1: Tloris pritličja zgradbe z nosilnimi in nenosilnimi elementi ter opremo prostorov

2.2.2

Tloris prve in druge etaže

Slika 2: Tloris prve in druge etaže z nosilnimi in nenosilnimi elementi ter opremo prostorov

4
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Prečni prerez A-A

Slika 3: Prečni prerez A-A

2.2.4

Vzdolžni prerez B-B

Slika 4: Vzdolžni prerez B-B

2.2.5

3D model nosilne konstrukcije stavbe

Tridimenzionalen model nosilne konstrukcije zgradbe, prikazan na slikah 5 do 8, smo izrisali
s pomočjo programskega orodja Allplan 2018.

Slika 5: Pogled na zgradbo iz jugozahodne strani (prikazan tudi vhod v zgradbo)
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Slika 6: Pogled na zgradbo iz severovzhodne strani

Slika 7: Pogled na nosilno konstrukcijo zgradbe

Slika 8: Pogled na AB stopnišče (stopniščne rame in vmesni podesti)
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2.3

Uporabljeni materiali

2.3.1

Beton

Mehanske karakteristike v konstrukcijo vgrajenih betonov smo določili upoštevaje standarda
SIST EN 1992-1-1:2005.
Za izvedbo AB sten, AB plošč in stopnic uporabimo beton trdnostnega razreda C25/30 (SIST
EN 1992-1-1:2005, preglednica 3.1) z naslednjimi mehanskimi karakteristikami:
-

karakteristična tlačna trdnost 28 dni starega betona,
izmerjena na valju
karakteristična tlačna trdnost 28 dni starega betona,
izmerjena na kocki
srednja vrednost osne natezne trdnosti betona
Poissonov količnik
modul elastičnosti betona
specifična teža betona

2.3.2

fck = 2,50 kN/cm2,
fck,cube = 3,0 kN/cm2,
fctm = 0,26 kN/cm2,
 = 0,20,
Ecm = 3100kN/cm2,
c = 25 kN/m3.

Armaturno jeklo

Tudi mehanske karakteristike vgrajenega armaturnega jekla smo določili skladno s
standardom SIST EN 1992-1-1:2005.
Za izvedbo armiranja plošč, sten in stopnic uporabimo armaturne mreže in rebrasto armaturo
iz trdnostnega razreda jekla B500-B (SIST EN 1992-1-1:2005, preglednica C.1) z naslednjimi
mehanskimi karakteristikami:
2.4

karakteristična vrednost napetosti na meji elastičnosti
elastični modul
specifična teža jekla

fyk = 50 kN/cm2,
Es = 20000 kN/cm2,
s = 78 kN/m3.

Krovni sloj betona

Nazivni krovni sloj betona določimo skladno s SIST EN 1992-1-1:2005, 4.4.1.1(2P) kot
najmanjši krovni sloj cmin, povečan za dovoljeno projektno odstopanje ∆cdev (priporočena
vrednost za ∆cdev 10 mm). Formalno to zapišemo z izrazom:

cnom  cmin  cdev  cmin + 10 mm 

(2.1)

cnom  19 mm  10 mm = 29 mm.
Za najmanjši krovni sloj cmin moramo upoštevati večjo izmed vrednosti, in sicer:
cmin  max cmin,b ; cmin,dur  cdur,y  cdur,st  cdur,add : 10mm 





cmin  max 19 mm; 15 mm  0  0  0 : 10 mm  19 mm.

pri tem je:
-

cmin,b najmanjša debelina krovnega sloja glede na zahteve sprijemnosti. Predvidimo

(2.2)
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vgradnjo armaturnih palic s premerom manjšim ali enakim 19 mm. (SIST EN
1992-1-1:2005, 4.4.1.2(3)). cmin,b  palice,max  19 mm, dg,max  16 mm.
-

cmin,dur najmanjša debelina krovnega sloja glede na pogoje okolja in razred konstrukcije.
Stavbo razvrstimo v razred izpostavljenosti XC1 (betonske površine z nizko vlažnostjo
zraka) ter priporočeni razred konstrukcije S4 za življenjsko dobo 50 let. (SIST EN
1992-1-1:2005, 4.4.1.2(5). cmin,dur = 15 mm.

- ∆cdur,y je dodatni varnostni sloj, za katerega nacionalni dodatek k SIST EN 1992-1-1:2005,
4.4.1.2(6) priporoča, da je ∆cdur,y = 0 mm.
- ∆cdur,st predstavlja zmanjšanje najmanjše debeline krovne plasti pri uporabi nerjavečega
jekla Obravnavana stavba se ne nahaja v agresivnem okolju, zato uporaba nerjavečega
jekla ni potrebna. SIST EN 1992-1-1:2005, 4.4.1.2(7) priporoča, da je ∆cdur,st = 0 mm.
- ∆cdur,add predstavlja zmanjšanje debeline krovne plasti pri uporabi dodatne površinske
zaščite jekla. Pri obravnavani stavbi ne uporabljamo zaščite. SIST EN 1992-1-1:2005,
4.4.1.2(8) priporoča, da je ∆cdur,add = 0 mm.
Za potrebne nadaljnjih izračunov izberemo za razdaljo med površino betonskega prereza in
težiščem vgrajene bližnje armature vrednost a = 4 cm. V tej dimenziji je upoštevana tudi
zahtevana debelina krovnega sloja betona cnom = 29 mm.
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3

VPLIVI NA KONSTRUKCIJO

3.1

Stalni vplivi

Kot stalne vplive upoštevamo vse vplive, ki trajno delujejo na konstrukcijo, njihova velikost se
s časom ne spreminja in so nepomični. Mednje uvrščamo tudi lastno težo konstrukcijskih
elementov, ki jo izračunamo iz nazivnih dimenzij posameznega konstrukcijskega elementa in
njegove prostorninske teže. Poleg lastne teže elementov k stalnim vplivom prištevamo tudi
težo nekonstrukcijskih elementov, kot so npr. predelne stene, kritina, obloge, obešen strop,
itn.
3.1.1

Strešna konstrukcija (naklon 4o)

V tem razdelku izračunamo lastno in stalno obtežbo AB strešne plošče. Sestavo sklopa
prikazujemo na sliki 9.

Slika 9: Detajl robnega zaključka strešne konstrukcije s prikazom sestave slojev

1 vegetacijski sloj in prani prodec frakcije 16 – 32:
2 filc kot akumulator vode
3 2x hidroizolacija (bitumenski trak):
1 cm
4 toplotna izolacija (Tervol DDP):
5 parna zapora (ALU folija)
6 AB plošča:

24 cm

7 omet (apnena malta):

2 cm

20 cm

1 kN/m2

0,01 11  0,11 kN/m2
0,24  0,8  0,19 kN/m2
0,20  25  5,0 kN/m2
0,02  18  0,36 kN/m2
________________________________________________________________________-_________________________________________

Σg,streha= 6,66 kN/m2
Kljub temu, da je streha definirana kot nepohodna, upoštevamo možnost dostopa za
vzdrževanja in popravila. Navedeni vpliv analiziramo v sklopu koristnih obtežb.
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3.1.2

9

Medetažna (stropna) konstrukcija

V tem razdelku določimo lastno in stalno obtežbo medetažne plošče. Sestavo sklopa
prikazujemo na sliki 10. Predpostavimo, da je znotraj stavbe, kot končna pohodna površina
na hodnikih, stopniščih ter na vhodih stanovanj, vgrajen sloj naravnega kamna. Na preostalih
površinah posamezne etaže predpostavimo vgradnjo lesenega parketa.

Slika 10: Medetažna konstrukcija s prikazom slojev

1 naravni kamen (talna obloga):

2 cm

2 cementni estrih:

5 cm

3 toplotna in zvočna izolacija (XPS):

3 cm

4 AB plošča:

18 cm

5 omet:

2 cm

0,02  28  0,56 kN/m2
0,05  24  1,20 kN/m2
0,03  0,5  0,015 kN/m2
0,18  25  4,50 kN/m2
0,02  18  0,36 kN/m2
_______________________________________________________________________________________________________________

Σg,strop = 6,64 kN/m2
3.1.3

Podest AB stopnišča

Predpostavimo, da znaša debelina AB plošče podesta 16 cm ter končno pohodno površino
podesta izdelano iz kamnite obloge. Sestavo sklopa prikazuje slika 11.

Slika 11: Podest AB stopnišča s prikazom slojev

1 naravni kamen (talna obloga):

2 cm

2 AB plošča:

16 cm

3 omet:

2 cm

0,02  28  0,56 kN/m2
0,16  25  4,00 kN/m2
0,02  18  0,36 kN/m2
_______________________________________________________________________________________________________________

Σg,podest = 4,92 kN/m2
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AB stopniščna rama

Debelina AB plošče stopniščne rame ter njena pohodna obloga sta zasnovani kot v primeru
AB stopniščnega podesta. Sestavo sklopa prikazuje slika 12.

Slika 12: Vzdolžni prerez karakteristične stopniščne rame

Geometrijski podatki stopnišča:
- višina stopnice:
- širina stopnice:
- naklon stopniščne rame:

v = 16 cm
š = 31 cm
φ = 27,30o

Obtežba določena na tlorisno površino:
0,02  28  0,47  (1/ 0,31)  0,85 kN/m2

1 naravni kamen (talna obloga):

2 cm

2 stopnice:

31/16 cm

3 AB plošča:

16 cm

0,16  25  (1/ cos(27,30o ))  4,50 kN/m2

4 omet:

2 cm

0,02  18  (1/ cos(27,30o ))  0,41 kN/m2

(0,31 0,16) / 2  25  (1/ 0,31)  2,00 kN/m2

_______________________________________________________________________________________________________________

Σg,stopnice = 7,76 kN/m2
3.1.5

AB stena (osna višina etaže)

Predpostavimo, da so nosilne AB stene debeline 30 cm, obojestransko se bo izvedel apneno
cementni omet debeline 2 cm. Težo stene na enoto dolžine njene tlorisne projekcije, ki
pripada posamezni etaži zgradbe, izračunamo kot sledi:
1 omet:

2 cm

2 AB stena:

30 cm

3 omet:

2 cm

0,02  18  2,89  1,04 kN/m
0,30  25  2,89  21,68 kN/m
0,02  18  2,89  1,04 kN/m
_______________________________________________________________________________________________________________

Σg,AB stena = 23,76 kN/m
3.1.6

Suho-montažna predelna stena debeline 15 cm (svetla višina etaže)

Predelne / ločilne stene se izdelajo po sistemu proizvajalca Knauf ali ekvivalentno. Težo
predelne stene na enoto dolžine njene tlorisne projekcije, podajamo kot sledi:
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1 dvojna mavčna plošča:

2,50 cm

2 ALU podkonstrukcija:

10 cm

3 TI-lesena volna:

10 cm

4 dvojna mavčna plošča:

2,50 cm

11

0,025  9  2,70  0,61 kN/m
0,10  0,32  2,70  0,086 kN/m
0,10  1,90  2,70  0,51 kN/m
0,025  9  2,70  0,61 kN/m
_______________________________________________________________________________________________________________

Σg,pred. stena = 1,82 kN/m
3.1.7

Kolenčni zid (atika) po obodu strešne AB plošče

1 AB stena

30 cm

0,30  25  0,65  4,88 kN/m
_______________________________________________________________________________________________________________

Σg,kolenčni zid = 4,88 kN/m
3.1.8

AB preklade

V nadaljevanju predstavimo težo preklad različnih višin na enoto mere njihove dolžine:
1 AB preklada (streha)

30 cm

2 omet

2 cm

0,30  25  0,50  3,75 kN/m
0,02  18  0,50  0,18 kN/m
_______________________________________________________________________________________________________________

Σg,AB preklada = 3,93 kN/m
1 AB preklada (medetaže)

30 cm

2 omet

2 cm

0,30  25  0,49  3,68 kN/m
0,02  18  0,49  0,18 kN/m
_______________________________________________________________________________________________________________

Σg,AB preklada = 3,86 kN/m
1 AB preklada (nad vrati dvigala)

30 cm

2 omet

2 cm

0,30  25  0,59  4,43 kN/m
0,02  18  0,59  0,21 kN/m
_______________________________________________________________________________________________________________

Σg,AB preklada = 4,64 kN/m
3.1.9

Ograja

Obravnavana večstanovanjska zgradba ima na prostih robovih balkonov ter notranjih
stopniščnih ram nameščene ograje. V nadaljnjih izračunih predpostavimo, da so balkonske
ograje izdelane iz masivnega hrastovega lesa, konstrukcija ograj stopniščnih ram pa je
kovinska. V analizi obtežb ograj obravnavamo le masivno leseno ograjo za katero
predpostavimo, da jo predstavlja polna lesena stena. Enako obtežbo ograj privzamemo tudi
na stopniščnih ramah. Višina ograj znaša 1,10 m.
1 masivna hrastova ograja

5 cm

0,05  6,90  1,10  0,38 kN/m
_______________________________________________________________________________________________________________

Σg,hrastova ograja = 0,38 kN/m
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3.1.10 Fasada
Preko obodnih armiranobetonskih površin zgradbe je izveden toplotni ovoj stavbe. Tega
sestavljajo fasadno lepilo za lepljenje termoizolacijskih plošč, termoizolativne plošče, fasadno
lepilo za izdelavo armiranega fasadnega sloja, fasadna mrežica, osnovni premaz ter
zaključni sloj. Posamezne odprtine stavbe (okna in vrata) so zastekljene, te potekajo po
celotni višini posamezne etaže.
1 toplotni ovoj zgradbe standardne etaže (osna višina etaže)
2 toplotni ovoj kolenčnega zidu (osna višina)

0,50  2,89  1,45 kN/m
0,50  0,65  0,33 kN/m
_______________________________________________________________________________________________________________

Σg,fasada = 1,78 kN/m
3.2

Spremenljivi vplivi

3.2.1

Dvigalo

Sekundarno nosilno konstrukcijo dvigala predstavljajo kovinska vodila po katerih se dvigalo,
znotraj AB dvigalnega jaška tudi premika. Kot spremenljivo obtežbo dvigala upoštevamo
servisno obtežbo dvigala, ki jo predstavlja koncentrirana obtežba delujoča v vertikalni osi
dvigalnega jaška na AB stropni plošči dvigalnega jaška.
1 servisna obtežba dvigala
3.2.2

Σq,dvigalo,servis = 30 kN

Koristna obtežba

Po standardu SIST EN 1991-1:2004 je glede na kategorijo uporabe površin v stavbah
določena karakteristična vrednost koristne obtežbe. V preglednici 6.1 je za kategorije od A
do D predstavljen opis uporabe ter primeri uporabe. Glede na namembnost prostorov
obravnavane stavbe, lahko vse uporabne površine zgradbe uvrstimo v kategorijo površin A.
Streha obravnavane stavbe je nepohodna. Takšne površine, ki so dostopne le za normalno
vzdrževanje in popravila, pa uvrstimo v kategorijo H.
Skladno z navedenim površinam pripišemo naslednje karakteristične vrednosti koristne
obtežbe:
-

streha qk = 0,4 kN/m2,
tla na splošno qk = 2,0 kN/m2,
stopnišča qk = 2,0 kN/m2,
balkoni qk = 2,5 kN/m2.

Lastno težo predelnih sten upoštevamo kot nadomestno enakomerno porazdeljeno koristno
obtežbo qk, ki jo prištejemo k preostali koristni obtežbi. Pri tem je potrebno zagotoviti, da tla
omogočajo prečni raznos obtežbe omenjenih predelnih sten.
Linijsko obtežbo predelnih sten gs je mogoče nadomestiti z enakomerno površinsko obtežbo
kot sledi:
1.
2.

gs ≤ 1,0 kN/m
1,0 kN/m < gs ≤ 2,0 kN/m

qk = 0,5 kN/m2,
qk = 0,8 kN/m2,
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2,0 kN/m < gs ≤ 3,0 kN/m
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qk = 1,2 kN/m2.

V obravnavanem primeru znaša linijska obtežba predelne stene gpred.stena = 1,82 kN/m, to
pomeni, da jo lahko nadomestimo z enakomerno porazdeljeno koristno obtežbo
qk = 0,80 kN/m2.
3.3

Obtežba snega

Obtežbo snega obravnavamo kot nepomično spremenljivo obtežbo.
Obtežba snega na strehi je podana z izrazom (SIST EN 1991-1-3:2004, 5.2(3)P):

s  i  Ce  Ct  sk ,
kjer so:
- i
- Ce
- Ct
- sk

(3.1)

oblikovni koeficient obtežbe snega,
koeficient izpostavljenosti,
toplotni koeficient,
karakteristična obtežba snega na tleh.

Oblikovni koeficient i je odvisen od geometrije objekta oziroma njegovega naklona. Iz slike
5.1 v SIST EN 1991-1-3: 2004 je razvidno da je vrednost oblikovnega koeficienta i () za
ravne strehe in strehe z naklonom do 30o enaka 0,80.
Za koeficient izpostavljenosti iz preglednice 5.1 v SIST EN 1991-1-3:2004 upoštevamo
priporočeno vrednost Ce = 1,0, saj je stavba grajena na običajnem terenu.
S toplotnim koeficientom Ct upoštevamo zmanjšanje obtežbe snega na strehah, ki imajo
toplotno prevodnost, več kot 1 W/m2K. Ker v obravnavani stavbi bivajo ljudje in je streha
dobro izolirana privzamemo Ct = 1,0.
Karakteristično obtežbo snega na tleh izračunamo po enačbah v nacionalnem dodatku SIST
EN 1991-1-3:2004/A101: 2008, slika 1. Razvidno je, da je obtežba snega na tleh odvisna od
lege in nadmorske višine kraja (A) (glej sliko 13).
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Slika 13: Področja (cone) v Sloveniji za določanje obtežbe snega na tleh (SIST EN 1991-1-3:2004/A101:
2008, slika1)

Obravnavana večstanovanjska stavba leži v Ljubljani (cona A2) na nadmorski višini
A = 293 m. Karakteristična obtežba snega na tleh znaša:

  A 2 
  293 2 
sk  1.293  1  

1
,293


1  
  sk = 1,50 kN/m2.


  728  
  728  
Obtežba snega na strehi je torej:

s  i  Ce  Ct  sk  0,80  1 1 1,50  s = 1,20 kN/m2.
3.4

Obtežba vetra

Obtežba vetra je taka, da se njegovi vplivi spreminjajo s časom in jih upoštevamo kot
nepomični vpliv. To pomeni, da je vnaprej določeno, na katerih mestih konstrukcije delujejo
in kako veliki so. Na zunanje ploskve stavbe deluje neposredno kot tlak. Na notranje ploskve
pa veter deluje, če je ovoj stavbe npr. propusten. Tlak zaradi vetra deluje na površine
ploskev kot rezultirajoča sila pravokotno na ploskev ali posamezni sestavni del ovoja. Kadar
veter piha preko velikih ploskev stavbe, je lahko pomembna tudi trenjska sila, ki deluje
tangencialno na ploskev. Trenjsko silo lahko zanemarimo, če je celotna površina vseh
ploskev vzporednih (ali pod majhnim kotom) z vetrom enaka ali manjša od štirikratne
površine vseh zunanjih ploskev, pravokotnih na veter – privetrna in zavetrna stran (SIST EN
1991-1-4:2005, 5.3(4)). Poenostavljen vpliv vetra predstavimo s skupino tlakov oziroma sil.
Odziv konstrukcij je na vplive vetra odvisen od oblike, velikosti in dinamičnih lastnosti
konstrukcij. (Povzeto po: Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod
standardih, 1. ponatis 2011: str. 1-73)
Velikost in razporeditev obtežbe vetra po višini stavbe je odvisna tudi od referenčna višine
stavbe ze (SIST EN 1991-1-4:2005 7.2.2(1)).
Obravnavana večstanovanjska zgradba ima večjo širino in dolžino kot je njena referenčna
višina, ki je kar enaka celotni višini stavbe, torej ze = h = 8,68 m + 0,55 m (kolenčni zid) =
9,23 m. Iz slike 7.4 v SIST EN 1991-1-4:2005 je razvidno, de je razporeditev tlakov po višini
v takem primeru kar enakomerna.
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Osnovna hitrost vetra

Osnovno hitrost vetra izračunamo s pomočjo naslednje enačbo (SIST EN 1991-1-4:2005,
enačba 4.1):

vb  cdir  cseason  vb,o ,

(3.2)

kjer so:
-

vb

-

cdir

-

cseason

-

vb,0

osnovna hitrost vetra, določena kot funkcija smeri vetra in letnega časa
10 m nad terenom III. kategorije.
smerni faktor. Vrednosti smernega faktorja za različne smeri vetra so
določene v nacionalnem dodatku. Priporočena vrednost je 1,0.
faktor letnega časa. Vrednosti faktorja so določene v nacionalnem dodatku.
Priporočena vrednost je 1,0.
temeljna vrednost osnovne hitrosti vetra. To je deset–minutna srednja
hitrost vetra, ne glede na smer in letni čas. (Vir: Priročnik za projektiranje
gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih, 1. ponatis 2011: stran 1-69).

Obravnavana stavba se nahaja v coni 1 (SIST EN1991-1-4:2005/A101:2007, slika 1) na
nadmorski višini 293 m. Temeljna vrednost osnovne hitrosti vetra za cono 1 znaša 20 m/s.
Osnovna hitrost vetra je torej:

v b  1,0  1,0  20  vb = 20 m/s.
3.4.2

Srednja hitrost vetra

Srednja hitrost vetra je podana z enačbo (SIST EN 1991-1-4:2005, 4.3.1(1)):

vm  z   cr  z   c0  z   vb ,

(3.3)

kjer so:
-

vm(z)
cr(z)
c0(z)

-

vb

srednja hitrost vetra na višini z nad tlemi,
faktor hrapavosti,
faktor hribovitosti. Če je hribovitost upoštevana v osnovni hitrosti vetra, je
priporočena vrednost 1,0.
osnovna hitrost vetra.

Faktor hrapavosti je podan z enačbo (SIST EN 1991-1-4:2005, 4.3.2(1)):
 z 
cr  z   kr  ln  
 z0 

za

zmin  z  zmax ,

z 
cr  z   kr  ln  min 
 z0 

za

z  zmin ,

kjer so:
-

z
z0

višina stavbe,
hrapavostna dolžina (SIST EN 1991-1-4:2005, dodatek A, A.1 ),

(3.4)
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-

zmin

-

zmax
kr

najmanjša višina, odvisna od kategorije terena (SIST EN 1991-1-4:2005,
preglednica 4.1),
200m,
koeficient terena, odvisen od hrapavostne dolžine z0 in se izračuna po
enačbi:
 z
kr  0,19  0
z
 0,III





0,07

.

(3.5)

V nadaljevanju za obravnavano zgradbo izračunamo srednjo hitrost vetra. Predpostavimo,
da se stavba nahaja v III. kategoriji terena.
Višina stavbe znaša:
z = ze = h = 9,23m.
Koeficient terena znaša:
 0,30 
kr  0,19  

 0,30 

0,07

= 0,19.

Faktor hrapavosti znaša:

 9,23 
cr(z)  0,19  ln 
  0,65
 0,30 

za

zmin =5 m ≤ z = 9,23 m ≤ zmax = 200 m.

Srednja hitrost vetra na višini stavbe z = 9,23 m znaša:
vm(z = 9,23 m) = 0,65  1,0  20  vm(z = 9,23 m) = 13 m/s.
3.4.3

Karakteristični največji tlak pri sunkih vetra

Karakteristični največji tlak pri sunkih vetra qp(z) na višini z je tlak pri največji hitrosti ob
sunkih vetra. Podan je z enačbo (SIST EN 1991-1-4:2005, 4.5(1)):
qp  z   1  7  Iv  z  

kjer so:
- 

-

ce(z)

qb

(3.6)

gostota zraka, ki je odvisna od nadmorske višine, temperature in zračnega
tlaka, pričakovanega med neurjem na obravnavanem območju.
Priporočena vrednost je 1,25 kg/m3.
faktor izpostavljenosti, ki je podan z enačbo:
ce  z  

-

1
   v m2  z   ce  z   qb ,
2

qp  z 
qb

,

osnovni tlak vetra podan z enačbo:

(3.7)

Krek, R. 2019. Analiza in dimenzioniranje … konstrukcije večstanovanjske zgradbe.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

qb 

1
   v b2 ,
2

Iv(z)

-

Iv ( z ) 
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(3.8)

intenziteta turbulence na višini z je določena kot standardna deviacija
turbulence, deljena s srednjo hitrostjo vetra. Podan je z enačbo
(SIST EN 1991-1-4:2005, 4.4(1)):

v
vm



kI
c0 ( z )  ln( z / z0 )

Iv (z)  Iv (zmin )

kjer so:
- kI
- co(z)
- z0

za

zmin  z  zmax ,

za

z  zmin ,

(3.9)

turbulentni faktor. Priporočena vrednost za kI je 1,0.
faktor hribovitosti,
hrapavostna dolžina.

Faktor izpostavljenosti lahko izračunamo tudi po poenostavljeni enačbi:

k k 
ce ( z )  1  7  I r   c02  cr2 .
c0  cr 


(3.10)

Na podlagi podanega je mogoče izračunati največji tlak pri sunkih vetra.
Osnovni tlak vetra znaša:
qb 

1
 1,25 kg/m3  20 m/s
2





2

 qb = 250 N/m2 = 0,25 kN/m2.

Faktor izpostavljenosti znaša:

1,0  0,19 

ce(z) = 1  7 
 1,02  0,652 = 1,29.

1,0  0,65 

Največji tlak pri sunkih vetra na višini stavbe z = ze =9,23 m znaša:

qp (z)  1,29  0,25  qp(z = ze) = 0,32 kN/m2.
3.4.4

Tlak vetra na zunanje ploskve (we)

Tlak vetra na zunanje ploskve izračunamo s pomočjo naslednje enačbe (SIST EN
1991-1-4:2005, 5.2(1)):

w e  qp  ze   cpe ,
kjer so:
-

qp
ze
cpe

največji tlak pri sunkih vetra,
referenčna višina za zunanji tlak,
koeficient zunanjih tlakov.

(3.11)
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Na spodnji sliki je prikazana konstrukcija obravnavane stavbe z gabariti in izbranim
koordinatnim sistemom. Te podatke potrebujemo saj vpliv vetra obravnavamo ločeno za
smer osi X in ločeno za smer osi Y.

Slika 14: Karakteristične dimenzije zgradbe ter izbran koordinatni sistem

Za določitev zunanjega tlaka na konstrukcijo uporabljamo koeficiente cpe. Ti koeficienti se
določijo za navpično steno stavbe na privetrni in zavetrni strani ter na straneh, ki sta
vzporedni s smerjo vetra. Vsako izmed teh navpičnih sten skladno s pravili razdelimo na
področja, ki določajo velikost koeficienta cpe. Celotna privetrna stena tako spada v področje
D, zavetrna stena v področje E, steni, ki sta vzporedni s smerjo vetra, pa razdelimo na
področja A, B in C. Tudi streho obravnavane stavbe razdelimo na področja in sicer na
področja F, G, H in I. V preglednici 7.1 in preglednici 7.2 v SIST EN 1991-1-4:2005 so za
posamezna področja navedene vrednosti koeficienta cpe.
Iz obeh preglednic je razvidno, da sta podana dva priporočena koeficienta zunanjega tlaka in
sicer cpe,10 in cpe,1. Koeficient cpe,10 je koeficient, ki ga upoštevamo pri obteženih površinah
velikosti 10 m2. Koeficient cpe,1 pa je lokalni koeficient za obtežene površine velikosti 1 m2.
Dodatno ugotovimo, da so vrednosti koeficientov različnega predznaka. Pozitivna vrednost
predstavlja pritisk vetra, ki deluje na obravnavano ploskev, negativna vrednost pa predstavlja
srk vetra. Priporočene vrednosti koeficientov so odvisne od razmerja h/d. Pri tem je h višina
zgradbe, d pa tlorisna dimenzija zgradbe, ki je vzporedna s smerjo delovanja obtežbe vetra.
3.4.4.1 Delovanje vetra v smeri osi X
a) Tlak vetra na navpične stene
Koeficient zunanjega tlaka cpe glede na razmerje h/d odčitamo iz preglednice 7.1 v SIST EN
1991-1-4:2005. Po potrebi uporabimo linearno interpolacijo za vrednosti razmerja h/d med
tabeliranimi vrednostmi.
Navpične stene stavbe razdelimo na področja od A do E. Stena z dimenzijo d, ki je
vzporedna s smerjo vetra, razdelimo na področja A, B in C in sicer v odvisnosti od
geometrijskega parametra e, ki je določen z izrazom:
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b  17,30 m


e  min 

2  h  2  9,23 m = 18,46 m
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(3.12)

e = 17,30 m,
kjer sta:
- b
- h

širina stavbe, pravokotna na smer vetra,
višina stavbe.

Ker je e < d  17,30 m < 25,30 m, steno s tlorisno dimenzijo d razdelimo v tri področja.
Razdelitev prikazujemo na sliki 15. V preglednici 1 podamo geometrijske podatke pri
razdelitvi površin navpičnih sten na področja od A do E z izračuni širin in referenčnih površin
pri delovanju vetra v smeri osi X. V preglednici 2 pa podamo še vrednosti koeficientov
zunanjega tlaka in obtežbo vetra na navpične stene.

Slika 15: Prikaz razdelitve navpičnih sten po področjih od A do E pri delovanju vetra v smeri osi X

Preglednica 1: Geometrijski podatki pri razdelitvi navpičnih sten na področja pri delovanju vetra v
smeri osi X

Podatki

Področje

h

9,23 m

A

b

17,30 m

B

d

25,30 m

e

17,30 m
/

Širina

e
 3,46 m
5

Ref. površina

e
 h  31,94 m2
5

C

4
 e  13,84 m
5
d e  8 m

4
 e  h  127,74 m2
5
(d  e)  h  73,84 m2

D

b = 17,30 m

b  h  159,68 m2

E

d = 25,30 m

d  h  233,52 m2
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Preglednica 2: Koeficienti zunanjega tlaka cpe,10 in obtežba vetra we na navpične stene pri delovanju
vetra v smeri osi X

Področje

cpe,10

qp(ze) [kN/m2]

w e  cpe,10  qp [kN/m2]

A
B
C
D
E

–1,2
–0,8
–0,5
+0,72
–0,33

0,32
0,32
0,32
0,32
0,32

–0,38
–0,26
–0,16
+0,23
–0,11

b) Tlak vetra na ravno streho
Površino strehe razdelimo na področja od F do I (glej sliko 16) in sicer v odvisnosti od
geometrijskega parametra e, katerega vrednost je enaka kot pri delitvi stranskih navpičnih
sten, torej 17,30 m, kar je enako širini objekta b. Streha ima ostri kapni rob. Upoštevamo tudi
previsne dele. V preglednici 3 podajamo geometrijske podatke pri razdelitvi ravne strehe na
področja z izračuni širin in referenčnih površin. V preglednici 4 podajamo še vrednosti
koeficientov zunanjega tlaka in obtežbo vetra na ravno streho obravnavane stavbe.

Slika 16: Prikaz razdelitve ravne strehe na področja od F do I pri delovanju vetra v smeri osi X
Preglednica 3: Geometrijski podatki pri razdelitvi ravne strehe na področja pri delovanju vetra v smeri
osi X

Podatki

Področje

Širina
e
e
 1,73 m,
 4,33 m
10
4

Ref. površina
e e
  7,49 m2
10 4
e e

2
 b  2  4   10  14,97 m



h

9,23 m

F

b

17,30 m

G

e
 1,73 m
10

d

25,30 m

H

e e
 6,92 m

2 10

e

17,30 m

I

d

e
 16,65 m
2

e e 
2
b 
  119,72 m
 2 10 

230,55 m2
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Preglednica 4: Koeficienti zunanjega tlaka cpe,10 in obtežba vetra we na ravno streho pri delovanju
vetra v smeri osi X

Področje

cpe,10

qp(ze) [kN/m2]

w e  cpe,10  qp [kN/m2]

F
G
H

–1,8
–1,2
–0,7
+0,2
–0,2

0,32
0,32
0,32
0,32
0,32

–0,58
–0,38
–0,22
+0,064
–0,064

I

3.4.4.2 Delovanje vetra v smeri osi Y
a) Tlak vetra na navpične stene
Veter tukaj deluje na daljšo stranico objekta. Koeficient zunanjega tlaka cpe glede na
razmerje h/d odčitamo iz preglednice 7.1 v SIST EN 1991-1-4:2005. Po potrebi uporabimo
linearno interpolacijo za vrednosti razmerja h/d med tabeliranimi vrednostmi.
Navpične stene stavbe razdelimo na področja od A do E v odvisnosti od geometrijskega
parametra e.
b  25,30 m


e  min 

2  h  2  9,23 m = 18,46 m

e = 18,46 m.
Ker je e  d  18,46 m  17,30 m steni z dimenzijo d odpade področje C. Razdelitev
prikazujemo na sliki 17. V preglednici 5 podamo geometrijske podatke pri razdelitvi površin
navpičnih sten na področja od A do E z izračuni širin in referenčnih površin pri delovanju
vetra v smeri osi Y. V preglednici 6 pa podamo še vrednosti koeficientov zunanjega tlaka in
obtežbo vetra na navpične stene.

Slika 17: Prikaz razdelitve navpičnih sten po področjih od A do E pri delovanju vetra v smeri osi Y
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Preglednica 5: Geometrijski podatki pri razdelitvi navpičnih sten na področja pri delovanju vetra v
smeri osi Y

Podatki

Področje

Širina

Ref. površina

e
 3,69 m
5

e
 h  34,08 m2
5

h

9,23 m

A

b

25,30 m

B

d

17,30 m

D

b = 25,30 m

e

18,46 m

E

d = 17,30 m

d

e
 13,61 m
5

e

2
 d  5   h  125,62 m


b  h  233,52 m2

d  h  159,68 m2

Preglednica 6: Koeficienti zunanjega tlaka cpe,10 in obtežba vetra we na navpične stene pri delovanju
vetra v smeri osi Y

Področje

cpe,10

qp(ze) [kN/m2]

w e  cpe,10  qp [kN/m2]

A
B
D
E

–1,20
–0,80
+0,74
–0,38

0,32
0,32
0,32
0,32

–0,38
–0,26
+0,24
–0,12

b) Tlak vetra na ravno streho
Površino strehe razdelimo na področja od F do I (glej sliko 18) in sicer v odvisnosti od
geometrijskega parametra e, katerega vrednost je enaka kot pri delitvi navpičnih sten, torej
18,46 m. Streha ima ostri kapni rob. Upoštevamo tudi previsne dele. V preglednici 7
podajamo geometrijske podatke pri razdelitvi ravne strehe na področja z izračuni širin in
referenčnih površin. V preglednici 8 podajamo še vrednosti koeficientov zunanjega tlaka in
obtežbo vetra na ravno streho obravnavana stavbe.

Slika 18: Prikaz razdelitve ravne strehe na področja od F do I pri delovanju vetra v smeri osi Y
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Preglednica 7: Geometrijski podatki pri razdelitvi ravne strehe na področja pri delovanju vetra v smeri
osi Y

Podatki

Področje

h

9,23 m

F

b

25,30 m

G

d

17,30 m

H

e

18,46 m

I

Širina
e
e
 1,85 m,
 4,62 m
10
4
b

e
 16,07 m
2

4e
 7,38 m
10
e
d   2,50 =
2
8,07  2,50  5,57 m

Ref. površina
e e
  8,52 m2
10 4
e e

2
 b  2   10  29,67 m


b

4e
 186,82 m2
10

146,67 m2

Preglednica 8: Koeficienti zunanjega tlaka cpe,10 in obtežba vetra we na ravno streho pri delovanju
vetra v smeri osi Y

Področje

cpe,10

qp(ze) [kN/m2]

w e  cpe,10  qp [kN/m2]

F
G
H

–1,8
–1,2
–0,7
+0,2
–0,2

0,32
0,32
0,32
0,32
0,32

–0,58
–0,38
–0,22
+0,064
–0,064

I

3.4.5

Tlak vetra na notranje ploskve (wi)

Tlak vetra na notranje ploskve upoštevamo pri analizi zgradb, pri katerih so po ovoju
konstrukcije odprtine večjih dimenzij, ki so pogosto odprte. Takšen primer pogosto
predstavljajo industrijski objekti z jekleno nosilno konstrukcijo. Ovoj obravnavane stavbe je v
celoti zaprt, odprtine oken in vrat pa zanemarimo. Navedeno pomeni, da smemo vpliv
notranjih tlakov vetra pri analizi obravnavne zgradbe zanemariti.
3.4.6

Sile trenja vetrne obtežbe (Ffr)

Sile trenja nastanejo zaradi delovanja vetra vzporedno z zelo dolgimi zunanjimi ploskvami.
Najprej preverimo, če razmerje ploskev obravnavane stavbe dovoljuje ta vpliv zanemariti
(SIST EN 1991-1-4: 2005, 5.3(4)):


površina ovoja stavbe, vzporedna s smerjo vetra:
- veter v smeri osi X: A1  2  (25,30 m  9,23 m)  380,19 m2  847,23 m2,
- veter v smeri osi Y: A2  2  (17,30 m  9,23 m)  380,19 m2  699,55 m2,



izračun štirikratne površine vseh zunanjih površin pravokotnih na veter – privetrna in
zavetrna stran:
- veter v smeri osi X: A1  4  (2  (17,30 m  9,23 m))  1277,43m2,
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- veter v smeri osi Y: A1  4  (2  (25,30 m  9,23 m))  1868,15m2.
Ker je vrednost štirikratne površine privetrnih in zavetrnih ploskev skupaj večja od celotne
površine vzporedne smeri, smemo trenjsko silo obtežbe vetra zanemariti.
3.4.7

Neto tlak vetra na konstrukcijo

Neto tlak vetra na konstrukcijo obravnavane zgradbe upoštevamo kot sovisnost med tlaki
vetra na privetrni strani in srki na zavetrni strani stavbe.
Na spodnji sliki je prikazan primer zunanjih tlakov in srkov vetra na ploskve stavbe.

Slika 19: Primer zunanjih tlakov in srkov vetra na ploskve stavbe

Neto tlak vetra na konstrukcijo v smeri delovanja vetra določimo z enačbo:

wnet  qp  (cpe,D +cpe,E ) .

(3.13)

Pri tem moramo ustrezno upoštevati predznake koeficientov zunanjega tlaka oziroma srka. V
nadaljevanju so podani izračuni neto tlakov in sicer ločeno za delovanje vetra v smeri osi X
oziroma Y.
3.4.7.1 Delovanje vetra v smeri osi X
V spodnji preglednici so podani izračuni neto tlakov vetra na konstrukcijo pri delovanju vetra
v smeri osi X.
Preglednica 9: Neto tlaki na konstrukcijo pri delovanju vetra v smeri osi X

Področji

(cpe,D + cpe,E)

cpe,D,E

qp(z) [kN/m2]

wnet  qp  (cpe,D +cpe,E ) [kN/m2]

D, E

(+0,72) + │0,33│

+1,05

0,32

0,34

3.4.7.2 Delovanje vetra v smeri osi Y
V spodnji preglednici so podani izračuni neto tlakov vetra na konstrukcijo pri delovanju vetra
v smeri osi Y.
Preglednica 10: Neto tlaki na konstrukcijo pri delovanju vetra v smeri osi Y

Področji

(cpe,D + cpe,E)

cpe,D,E

qp(z) [kN/m2]

wnet  qp  (cpe,D +cpe,E ) [kN/m2]

D, E

(+0,74) + │0,38│

+1,12

0,32

0,36
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3.4.8
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Vodoravne sile vetra na stavbo

Silo vetra Fw, ki deluje na konstrukcijo ali konstrukcijski element, se lahko določi z vektorskim
seštevanjem sil Fw,e, Fw,i in Ftr, ki jih izračunamo iz zunanjih in notranjih tlakov ter trenjskih sil.
Izračunajo se po enačbah iz SIST EN 1991-1-4:2005, 5.3(3).
Za obravnavano stavbo določimo le vodoravne sile vetra kot posledica zunanjih tlakov na
privetrni oz. zavetrni navpični steni.
Vodoravno obtežbo vetra določimo za vsako etažo posebej in sicer s pomočjo naslednje
enačbe:
Fw,i  wnet  Aref,i .

(3.14)

3.4.8.1 Delovanje vetra v smeri osi X
Referenčne površine posameznih etaž so sledeče:
 1. etaža:

Aref,x,1.etaža 

(h1.etaže  h2.etaže )
(2,89  2,89)
b 
 17,30  Aref,x,1.etaža = 50,0 m2,
2
2

 2.etaža:

Aref,x,2.etaža 

(h2.etaže  h3.etaže )
(2,89  2,89)
b 
 17,30  Aref,x,2.etaža = 50,0 m2,
2
2

 3.etaža:

h

 2,89

Aref,x,3.etaža   3.etaže  hkol. zid   b  
 0,65   17,30  Aref,x,3.etaža = 36,2 m2.
 2

 2


V preglednici 11 so prikazani izračuni vodoravnih sil vetra po etažah.
Preglednica 11: Vodoravne sile vetra na stavbo pri delovanju vetra v smeri osi X

i - etaža
3
2
1

Aref,X,i [m2]
36,2
50,0
50,0

wnet,X,i [kN/m2]
0,34
0,34
0,34

Fw,X,i [kN]
12,3
17,0
17,0

Fw,X [kN]
46,3

3.4.8.2 Delovanje vetra v smeri osi Y
Referenčne površine posameznih etaž so sledeče:
 1.etaža:

Aref,y,1.etaža 

(h1.etaže  h2.etaže )
(2,89  2,89)
b 
 25,30  Aref,y,1.etaža = 73,1 m2,
2
2

 2.etaža:

Aref,y,2.etaža 

(h2.etaže  h3.etaže )
(2,89  2,89)
b 
 25,30  Aref,y,2.etaža = 73,1 m2,
2
2



3.etaža

h

 2,89

Aref,x,3.etaža   3.etaže  hkol. zid   b  
 0,65   25,30  Aref,x,3.etaža = 53,0m2.
 2

 2


V preglednici 12 so prikazani izračuni vodoravnih sil vetra po etažah.
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Preglednica 12: Vodoravne sile vetra na stavbo pri delovanju vetra v smeri osi Y

i- etaža
3
2
1
3.5

Aref,Y,i [m2]
53,0
73,1
73,1

wnet,Y,i [kN/m2]
0,36
0,36
0,36

Fw,Y,i [kN]
19,1
26,3
26,3

Fw,Y [kN]
71,7

Potresna obtežba konstrukcij

Potres je naravni pojav, ko v Zemljini notranjosti pride do sprostitve nakopičenih elastičnih
napetosti, pri katerem se sproščena energija razširja v obliki seizmičnega valovanja. Celotna
Slovenija spada v potresno nevarno območje, vendar so nekateri predeli bolj nevarni kot
drugi. Konec leta 2005 je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o mehanski odpornosti in
stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05). S tem pravilnikom je Slovenija sprejela
evropski standard za potresno odporno gradnjo Evrokod 8 (SIST EN 1998). Evrokod 8
zahteva, da sta izpolnjena dva kriterija in sicer mejno stanje nosilnosti in mejno stanje
uporabnosti. V Sloveniji je iz Evrokoda 8 privzeto, da se običajni objekti projektirajo na
potres, za katerega obstaja 10 % verjetnost, da bo dosežen ali prekoračen v obdobju 50 let,
kolikor znaša življenjska doba objekta. To pomeni, da je povratna doba projektnega potresa
za mejno stanje nosilnosti enaka 475 let.
3.5.1

Projektni spekter za elastično analizo po Evrokodu 8

S spektri odziva ocenjujemo potresno nevarnost. Odvisni so od potresnega gibanja tal.
Obravnavana stavba leži v Mestni občini Ljubljana na tleh tipa C, kot smo razbrali iz slike 20.
(http://www.arso.gov.si/potresi/potresna%20nevarnost/karta_mikrorajonizacije_lj.html)

Slika 20: Tipi tal za območje Mestne občine Ljubljana

V odvisnosti od tipa tal določimo štiri parametre, ki opisujejo spekter odziva. Ti parametri so
parameter tal S ter karakteristični nihajni časi spektra TB, TC in TD. Vrednosti omenjenih
parametrov so navedeni v preglednici 3.2 v SIST EN 1998-1:2005.
Projektni spekter Sd(T) za vodoravni komponenti potresnega vpliva je odvisen tudi od
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projektnega pospeška tal ag ter od faktorja obnašanja konstrukcije q, ki ga določimo s
pomočjo izrazov iz SIST EN 1998-1:2005, 3.2.2.5 4(P).
Stavbo po SIST EN 1998-1:2005 skladno s preglednico 4.3, ki določa kategorije
pomembnosti za stavbe, uvrstimo v II. kategorijo. Iz karte potresne nevarnosti (slika 21)
odčitamo vrednost projektnega pospeška tal za Ljubljano ag = 0,25g.

Slika 21: Karta potresne nevarnosti Slovenije z lokacijo obravnavane stavbe

Preden se lotimo določitev faktorja obnašanja q in nato določitev potresne obtežbe, moramo
pregledati pogoje analiz projektiranja stavb na potresnih območjih. V našem primeru je to še
posebej pomembno, saj strokovno povsem korektna seizmična analiza obravnavane
zgradbe nekoliko presega nivo znanja, pridobljenega v času študija.
V SIST EN 1998-1:2005, 4.2.3.1 so podana splošna merila glede pravilnosti konstrukcije in
dovoljene poenostavitve za seizmično analizo. Merila za pravilnost konstrukcije po tlorisu so
podana v SIST EN 1998-1:2005, 4.2.3.2 ter po višini v SIST EN 1998-1:2005, 4.2.3.3.
Kriterij za tlorisno pravilnost je izpolnjen, če:
-

-

ima stavba v tlorisu glede na dve pravokotni smeri približno simetrično razporeditev
togosti in mase,
imajo deformacije stropov majhen vpliv na razporeditev sil med navpične elemente, tj.
togost stropov v vodoravni ravnini je mnogo večja od vodoravne togosti navpičnih
elementov konstrukcije,
je razmerje med večjo in manjšo tlorisno dimenzijo stavbe  4,
so izpolnjeni določeni pogoji za ekscentričnost konstrukcije in torzijski polmer,
drugi pogoji.

Zaradi negotovosti povezanih s položajem mas in prostorskim spreminjanjem potresnega
gibanja, moramo upoštevati tudi naključno ekscentričnost mas.
Obravnavana zgradba, upoštevaje njeno pravilnost v tlorisu ter po višini skladno s SIST EN.
1998-1:2005, člen 4.2.3, ni primerna za določitev potresnih vplivov na poenostavljen način z
metodo z vodoravnimi silami. Kljub temu smo, glede na izbrane arhitekturne podloge, za
obravnavano zgradbo ter vsebino opravljenega študijskega programa uporabili metodo z
vodoravnimi silami. V realnem primeru potresne analize bi bilo potrebno za obravnavano
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zgradbo opraviti modalno analizo s spektrom odziva na t.i. prostorskem računskem modelu,
ki je uporabna za vse tipe stavb.
Pri metodi z vodoravnimi silami se celotna potresna sila Fb (na mestu vpetja konstrukcije) za
vsako od obeh glavnih smeri, ki se analizirata, izračuna z enačbo (SIST EN 1998-1:2005,
4.3.3.2.2(1)P):
Fb  Sd (T1 )  m   ,

(3.15)

kjer so:
Sd(T1)
T1
m

-



3.5.2

ordinata v projektnem spektru pri osnovnem nihajnem času T1,
osnovni nihajni čas konstrukcije za translacijsko gibanje v obravnavani smeri,
celotna masa stavbe nad temelji ali nad togo kletjo,
korekcijski faktor, ki ima vrednost  = 0,85, če velja T1 ≤ 2TC in ima stavba
več kot dve etaži, sicer  = 1,0.

Tip konstrukcije in faktor obnašanja q

Nosilno konstrukcijo obravnavane stavbe uvrstimo med stenaste konstrukcijske sisteme. Pri
takšnem sistemu večino navpične in vodoravne obtežbe prenašajo navpične stene. Faktor
obnašanja q je odvisen od konstrukcijskega sistema ter duktilnosti konstrukcije, hkrati pa
upošteva tudi možnost sipanja energije v določenih delih konstrukcije (SIST EN
1998-1:2005).
Faktor obnašanja q določimo ločeno za medsebojno pravokotni smeri X in Y z naslednjo
enačbo (SIST EN 1998-1:2005, 5.2.2.2(1)P):
q  q0  k w  1,5 ,

(3.16)

kjer sta:
-

q0

-

kw

osnovna vrednost faktorja obnašanja, ki je odvisna od tipa konstrukcijskega
sistema in njegove pravilnosti po višini,
faktor, ki upošteva prevladujoč način rušenja pri konstrukcijskih
sistemih s stenami.

V preglednici 5.1 v SIST EN 1998-1:2005 so za različne tipe konstrukcije podane osnovne
vrednosti faktorja q0 za srednjo (DCM) in visoko stopnjo duktilnosti (DCH). Pri obravnavani
stavbi upoštevamo srednjo stopnjo duktilnosti (DCM). Za tip konstrukcije smo v obeh smereh
predpostavili sistem nepovezanih (konzolnih) sten. To pomeni, da smo prispevek preklad k
potresni odpornosti konstrukcije zanemarili. Za sistem konzolnih sten znaša osnovna
vrednost faktorja obnašanja q0 = 3,0.
Faktor kw določimo za X in Y smer posebej z izrazom (SIST EN 1998-1:2005, 5.2.2.2(11)P):
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1,0, okvirni in mešani sistem ekvivalenten okvirnemu

k w  (1   0 ) / 3  1,0, toda ne manj kot 0,5 za stenaste in
,

stenam ekvivalentne mešane sisteme
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(3.17)

kjer je:

0

-

prevladujoče razmerje med višino in dolžino sten v konstrukcijskem sistemu.

To razmerje izračunamo s pomočjo z enačbe (SIST EN 1998-1:2005, 5.2.2.2(12)):

0 

h
l

wi

,

(3.18)

wi

kjer sta:
-

hwi

višina stene »i«,

-

lwi

dolžina prereza stene »i«.

V prilogi D so na tlorisni skici označene pozicije vseh sten. Pri določanju višine in dolžine
posamezne stene upoštevamo razdalje med osmi. Prispevek kolenčnega zidu pri višini stene
smo zanemarili.
V smeri osi X je 18 sten skupne dolžine 53,2 m, v smeri osi Y pa 13 sten skupne dolžine
43,78 m. Osna višina posamezne etaže je 2,89 m, osna višina vseh treh etaž pa je 8,67 m.


X smer:

0 

h
l

wi



18  8,67
1  2,93
 2,93  k w 
 1,31 > 1,0.
53,20
3



13  8,67
1  2,57
 2,57  k w 
 1,19 > 1,0.
43,78
3

wi



Y smer:

0 

h
l

wi

wi

Faktor kw v obeh analiziranih smereh prekorači dovoljeno vrednost 1,0, zato v nadaljevanju
upoštevamo kw = 1,0.
Faktor obnašanja za posamezno smer je:

qx  q0  k w,x  1,5  qx = 3,0  1,0 = 3,0 ≥ 1,50,

qy  q0  kw,y  1,5  qy = 3,0  1,0 = 3,0 ≥ 1,50.
3.5.3

Račun mas po etažah

Maso konstrukcije sestavljajo lastna teža in stalna obtežba konstrukcijskih elementov ter
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del koristne obtežbe medetažnih konstrukcij. Koristno obtežbo zmanjšamo s koeficientom
E, saj je majhna verjetnost, da bo v času potresa na konstrukciji celotna obtežba. To
formalno zapišemo z naslednjo enačbo (SIST EN 1998-1:2005, 3.2.4(2)P):

W   Gk , j " " E ,i Qk ,i ,
kjer so:
- Gk,j
- Qk,i
- E,i

karakteristična vrednost stalnega vpliva,
karakteristična vrednost spremenljivega vpliva,
kombinacijski faktor za potres določen z enačbo
(SIST EN 1998-1:2005, 4.2.4(2)P):

 E,i    2,i ,
kjer:
-

-



2,i

(3.19)

(3.20)

faktor, s katerim upoštevamo možnost, da vse etaže niso hkrati
maksimalno obremenjene, zato je za vrhnjo etažo  = 1,0 za ostale
etaže pa  = 0,5,
kombinacijski faktor za navidezno stalno kombinacijo spremenljivega
vpliva.

V preglednici A1.1 v SIST EN 1990:2004 so zapisane priporočene vrednosti
kombinacijskega faktorja ψ2 za stavbe. Ker smo površino stavbe uvrstili v kategorijo A, je
2,i = 0,3.
Pri računu mas upoštevamo predpostavko o zadostni togosti stropnih konstrukcij v svoji
ravnini, zato maso v vsaki etaži skoncentriramo v težišču medetažne konstrukcije. Pri tem
masi posamezne medetažne konstrukcije prištejemo maso navpičnih elementov, ki so
konstrukcijsko vezani na to etažo in sicer polovico mase navpičnih elementov nad oz. pod
obravnavano stropno konstrukcijo.
Na spodnji sliki prikazujemo značilen prečni prerez zgradbe s prikazom razporeditve
koncentriranih mas v težišču medetažnih konstrukcij.

Slika 22: Značilen prečni prerez zgradbe s prikazom razporeditve koncentriranih mas v
težišču medetažnih konstrukcij
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3.5.3.1 Masa na koti +8,67 m
Lastna teža in stalna obtežba:
-

strešna plošča (g = 6,66 kN/m2, hpl = 0,20 m)
G = 6,66  ((25,30  17,30)  ((2,50  13,60)  (2,50  9, 40)))  2532,06 kN,

-

kolenčni zid (g = 4,88 kN/m, h = 0,65 m (osna višina))
G = (dolžina po osi zidu)  g = 84  4,88  409,92kN,

-

AB stene v 2. nadstropju (g = 23,76 kN/m)
G = (vsota dolžin sten v X smer + vsota dolžin sten v Y smer) 
 (53,20  43,78) 

23,76kN/m

2

23,76
 1152,12 kN,
2

-

AB preklada (streha) (g = 3,93 kN/m, b/h = 30/50 cm (osna višina))
G = (dolžina vseh preklad)  3,93  40,15  3,93  157,79 kN,

-

AB preklada (nad vrati dvigala) (g = 4,64 kN/m, b/h = 30/59 cm (osna višina))
G = (dolžina preklade)  4,64  2,0  4,64  9,28 kN,

-

fasada v 2. nadstropju (g = 1,78 kN/m)
G = (obseg objekta) 

1,78
1,78
 75,83 kN,
 (2  25,30  2  17,30) 
2
2

G2.nad. = 4337 kN.
Spremenljiva obtežba:
-

obtežba snega
koristna obtežba (vzdrževanje)
teža dvigala

s = q = 1,20 kN/m2,
q = 0,4 kN/m2,
q = 30 kN.

Za vse navedene spremenljive vplive je vrednost kombinacijskega faktorja 2 enaka 0.
Navedeno pomeni, da teh spremenljivih vplivov ne upoštevamo pri izračunu mase
konstrukcije za potrebe določitve potresnih vplivov.
Skupna masa oziroma teža, skoncentrirana na višini strešne plošče:
W2.nad. = G2.nad. = 4337 kN,

W2.nad.  103 4337kN  103

masa: m2.nad. =
= 442099,9 kg = 442,10 t.
g
9,81 m/s2

32

Krek, R. 2019. Analiza in dimenzioniranje … konstrukcije večstanovanjske zgradbe.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

3.5.3.2 Masa na koti +5,78 m
Lastna teža in stalna obtežba:
-

etažna plošča (g = 6,64 kN/m2, hpl = 18 cm)
G = 6,64  351,62  2334,76 kN,

-

plošča v stopniščnem jedru (g = 6,64 kN/m2)
G = 6,64  11,56  76,76 kN,

-

stopniščna rama (1/2) (g = 7,76 kN/m2)
G = 3,07  7,76  23,82 kN,
-

podest (1/2) (g = 4,92 kN/m2)
G=

-

1
 (2,70  1,5)  4,92  9,96 kN,
2

AB stene v 2. nadstropju (g = 23,76 kN/m)
G = (53,20  43,78) 

-

23,76
 1152,12 kN,
2

AB stene v 1. nadstropju (g = 23,76 kN/m)
G = (53,20  43,78) 

23,76
 1152,12 kN,
2

-

AB preklade (medetaža) (g = 3,86 kN/m, b/h = 30/49 cm (osna višina))
G = 37,45  3,86  144,56 kN,

-

AB preklada (nad vrati dvigala) (g = 4,64 kN/m, b/h = 30/59 cm (osna višina))
G = (dolžina preklade)  4,64  2,0  4,64  9,28 kN,

-

fasada v 2. nadstropju (g = 1,78 kN/m)
G = 85,20 

-

fasada v 1. nadstropju (g = 1,78 kN/m)
G = 85,20 

-

1,78
 75,83 kN,
2

1,78
 75,83 kN,
2

ograja (hrast g = 0,38 kN/m)
G = ((1,0  4,2  1,3  1,9)  2  2,79)  0,38  7,44 kN,
G1.nad, = 5062,48 kN.
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Koristna obtežba:
-

etažna plošča (q = 2,80 kN/m2)
Q = 324,35  2,80  908,18 kN,

-

plošča v stopniščnem jedru (q = 2,0 kN/m2)
Q = 11,56  2,0  23,12 kN,

-

podest (1/2) (q = 2,0 kN/ m2)
Q=

1
 4,05  2,0  4,05 kN,
2

-

stopniščna rama (1/2) (q = 2,0 kN/ m2)
Q = 3,07  2,0  6,14 kN,

-

balkona (q = 2,50 kN/m2)
Q = 2  13,63  2,50  68,15 kN,
Q1.nad. = 1009,64 kN.

Skupna masa oziroma teža, skoncentrirana na višini +5,78 m:
W1.nad. = G1.nad. + 0,50,3Q1.nad. = 5062, 48kN  0,5  0,3  1009,64kN = 5213,93 kN,

masa: m1.nad. =

W1.nad.  103 5213,93kN  103

= 531494,34 kg = 531,49 t.
g
9,81 m/s2

3.5.3.3 Masa na koti +2,89 m
Lastna teža in stalna obtežba:
-

etažna plošča (g = 6,64 kN/m2, hpl = 18 cm)
G = 6,64  351,62  2334,76 kN,

-

plošča v stopniščnem jedru (g = 6,64 kN/m2)
G = 6,64  11,56  76,76 kN,
-

podest (g = 4,92 kN/m2)
G = (2,70  1,5)  4,92  19,93 kN,

-

dve stopniščni rami (g = 7,76 kN/m2)
G = 2  3,07  7,76  47,65 kN,
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AB stene v 1. nadstropju (g = 23,76 kN/m)
G = (53,20  43,78) 

-

23,76
 1152,12 kN,
2

AB stene v pritličju (g = 23,76 kN/m)
G = (53,20  43,78) 

23,76
 1152,12 kN,
2

-

AB preklade (medetaža) (g = 3,86 kN/m, b/h = 30/49 cm (osna višina))
G = 37,45  3,86  144,56 kN,

-

AB preklada (nad vrati dvigala) (g = 4,64 kN/m, b/h = 30/59 cm (osna višina))
G = (dolžina preklade)  4,64  2,0  4,64  9,28 kN,

-

fasada v 1. nadstropju (g = 1,78 kN/m)
G = 85,20 

-

fasada v pritličju (g = 1,78 kN/m)
G = 85,20 

-

1,78
 75,83 kN,
2

1,78
 75,83 kN,
2

ograja (hrast g = 0,38 kN/m)
G = ((1,0  4,2  1,3  1,9)  2  2  2,79)  0,38  8,50 kN,
Gprit. = 5097,34 kN.

Koristna obtežba:
-

etažna plošča (q = 2,80 kN/m2)
Q = 324,35  2,80  908,18 kN,

-

plošča v stopniščnem jedru (q = 2,0 kN/m2)
Q = 11,56  2,0  23,12 kN,

-

podest (q = 2,0 kN/ m2)
Q = 4,05  2,0  8,10 kN,

-

dve stopniščni rami (q = 2,0 kN/ m2)
Q = 2  3,07  2,0  12,28 kN,

-

balkona (q = 2,50 kN/m2)
Q = 2  13,63  2,50  68,15 kN,
Qprit. = 1019,83 kN.
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Skupna masa oziroma teža, skoncentrirana na višini +2,89 m
Wprit. = Gprit. + 0,50,3Qprit. = 5097,34kN  0,5  0,3  1019,83kN = 5250,32 kN,

masa: mprit. =

Wprit.  103
g



5250,32 kN  103
= 535201 kg = 535,20 t.
9,81 m/s2

3.5.3.4 Celotna masa stavbe
Celotna masa obravnavane stavbe je seštevek mas posameznih etaž in sicer:
masa stavbe: mstavba = 442,10 t  531,49 t  535,20 t  1508,8 t.
3.5.4

Ocena nihajnega časa konstrukcije in določitev potresnih sil

Za obravnavano zgradbo privzamemo približen izračun nihajnega časa osnovne nihajne
oblike, ki je določen z naslednjo enačbo (SIST EN 1998-1:2005, 4.3.3.2.2(3)):

T1  Ct  H 3/4 ,

(3.21)

kjer sta:
-

Ct

-

H

0,085 za jeklene okvirje, 0,075 za betonske okvirje in ekscentrično
oblikovane jeklene okvirje in 0,050 za vse ostale konstrukcije,
višina objekta v metrih od temeljev ali toge kleti.

Ocenjen nihajni čas za osnovno nihajno obliko konstrukcije tako znaša:
3

T1  0,05  8,67 4  T1 = 0,25 s < 2,0 s.
Za ocenjen osnovni nihajni čas T1, ki ga upoštevamo v obeh glavnih smereh (X in Y) je
vrednost ordinate v projektnem spektru sledeča:
TB  0,20 s  T1  0,25 s  TC  0,60 s  izberem Sd(T1),

Sd,x,y (T1 )  ag  S 

2,5
2,5
 Sd(T1) = 2,35 m/s2.
 0,25  9,81 1,15 
q
3,0

Kot smo že predhodno omenili (glej enačbo (3.15)), se pri metodi z vodoravnimi silami
celotno potresno silo Fb na mestu vpetja konstrukcije za vsako od obeh glavnih smeri, ki se
analizirata, izračuna na sledeč način.
Fb,x,y  Sd,x,y (T1 )  m    2,35  1508,8  0,85  Fb,x,y = 3014 kN = 307,3 t.

Za razdelitev potresnih sil po etažah uporabimo naslednjo enačbo (SIST EN 1998-1:2005,
4.3.3.2.3(3)):

Fi  Fb 

zi  mi
,
 zi  mi

(3.22)
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kjer je:
zi,

-

kota do posamezne mase (etaže) mi, merjeno od temeljev ali toge kleti.

 z  m 2,89 m  535,20 t  5,78 m  531,49 t  8,67 m  442,10 t  8451,8 mt .
i

3.6

i

F1  3014 

2,89  535,20
 F1 = 552 kN = 56,3 t,
8451,8

F2  3014 

5,78  531,49
 F2 = 1095 kN = 111,7 t,
8451,8

F3  3014 

8,67  442,10
 F3 = 1367 kN = 139,4 t.
8451,8

Geometrijsko in masno središče

Predpostavimo, da lega masnega in geometrijskega središča pri vsaki etaži sovpadata. Lego
geometrijskega središča strešne plošče ter obeh medetažnih plošč določimo s pomočjo
programa AutoCad in sicer z ukazom »massprop«. Lego masnega oz. geometrijskega
središča posamezne etaže namreč potrebujemo pri nanašanju vodoravnih potresnih sil v
okviru metode z vodoravnimi silami.


strešna plošča:

Slika 23: Lega geometrijskega / masnega središča strešne plošče glede na izhodišče
koordinatnega sistema (X, Y)

površina strehe - A = 367,5 m2.
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medetažna plošča:

Slika 24: Lega geometrijskega / masnega središča medetažne plošče glede na izhodišče
koordinatnega sistema (X,Y)

površina etaže - A = 351,56 m2.
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RAČUNSKA ANALIZA AB MEDETAŽNE KONSTRUKCIJE NAD PRITLIČJEM
Računski model

Analizo in dimenzioniranje AB medetažne konstrukcije nad pritličjem smo izvedli s pomočjo
računalniške programske opreme SAP2000, ki deluje na osnovi metode končnih elementov.
Najprej smo s pomočjo znanih dimenzij zgradbe definirali rastrsko mrežo v smeri glavnih
koordinatnih osi X, Y in Z. Nato smo definirali karakteristike vgrajenih materialov. Ker je
nosilna konstrukcija zgradbe v celoti izdelana iz armiranega betona smo, skladno s SIST EN
1992-1-1:2005, predvideli uporabo betona kvalitete C25/30 ter armaturnega jekla kvalitete
B500-B. AB medetažno konstrukcijo nad pritličjem predstavlja monolitna AB plošča debeline
18 cm. V računski model smo vključili tudi stene s prekladami nad in pod obravnavano
medetažno konstrukcijo (glej sliko 25). Ocenjujemo, da na ta način natančneje oziroma bolj
realno zajamemo vpliv robnih pogojev oziroma vpetost medetažne konstrukcije v vertikalne
nosilne konstrukcije. Navedene elemente smo v programu modelirali s štiri vozliščnimi
ploskovnimi končnimi elementi tipa "Shell-Thin". Uporaba navedenega tipa končnih
elementov omogoča upoštevanje membranskih in upogibnih deformacij na napetostno –
deformacijsko stanje konstrukcije, vpliv strižnih deformacij pa je zanemarjen.

Slika 25: Idealiziran računski model AB medetažne konstrukcije nad pritličjem z
vključenimi AB stenami gornje in spodnje etaže zgradbe

V nadaljnjem koraku je bilo potrebno konstrukcijo ustrezno podpreti. Spodnji rob sten smo
togo vpeli, zgornji rob pa smo podprli tako, da je bil omogočen le vertikalni pomik. Na ta
način smo zagotovili, da vertikalne vplive, ki delujejo na medetažno konstrukcijo, prevzame
samo medetažna plošča ter stene pod njo.
Za generacijo ustrezno goste mreže končnih elementov smo uporabili module, ki so že
vgrajeni v program SAP2000. Pri generiranju mreže končnih elementov smo morali biti
pozorni na sovpadanje vozlišč končnih elementov medetažnih konstrukcij in sten. Na sliki 26
prikazujemo idealiziran računski model medetažne konstrukcije po generiranju mreže
končnih elementov. Iz slike je lepo razvidno tudi podpiranje sten nad in pod obravnavano
ploščo.
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Slika 26: Idealiziran računski model po generiranju mreže končnih elementov

4.2

Vplivi na medetažno konstrukcijo nad pritličjem

Ob definiranju mehanskih lastnosti betona kot osnovnega gradnika nosilne konstrukcije smo
sočasno podali tudi njegovo prostorninsko težo. Tako program glede na izbrane dimenzije
elementov konstrukcije, sam izračuna lastno težo konstrukcije. Sočasno smo morali na
ploščo nanesti še preostalo stalno obtežbo. Pri nanašanju koristne obtežbe smo le to,
razporedili na način, da je njen učinek čim bolj neugoden in tako povzroča največje
obremenitve v plošči. V ta namen smo površino plošče "razdelili" na 10 polj, ki so bila
omejena s stenami, na katera smo nato podali medsebojno neodvisno delujočo koristno
obtežbo (glej sliko 27). Računalniški program SAP2000 namreč pri izračunu največjih
obremenitev omogoča upoštevanje prispevkov le tistih polj koristne obtežbe, ki delujejo
neugodno, torej povečujejo analiziran vpliv. To smo izvedli z uporabo ukaza »Range Add«. V
preglednici 13 navajamo vrednosti vseh vplivov, ki smo jih upoštevali pri analizi obravnavane
medetažne konstrukcije. Vrednosti smo prevzeli iz poglavja 3.

Slika 27: Definiranje območij medetažne konstrukcije na katerih neodvisno deluje koristna obtežba
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Preglednica 13: Upoštevani vplivi pri analizi medetažne konstrukcije nad pritličjem

Vrednosti vplivov iz poglavja
»Vplivi na konstrukcijo«

Vrednosti vplivov v SAP2000

Medetažna plošča nad pritličjem (lastna in stalna teža)
Enakomerno porazdeljena ploskovna obtežba po
površini plošče (brez lastne teže medetažne
Σg,strop = 6,64 kN/m2
konstrukcije):
Σg,strop = 2,14 kN/m2
Stopnice (lastna in stalna teža)
Akcija stopniščne rame na prosti rob plošče v
stopniščnem jedru – enakomerna linijska obtežba:
Σg,stopnice = 7,76 kN/m2
7,76  (9  0,31)
 10,83 kN/m
 gstop.linijsko 
2

Balkonska ograja (lastna in stalna teža)
Σg,hrastova ograja = 0,38 kN/m

Σqk,celota = 2,80 kN/m2

Σqk,stopnice = 2,0 kN/m2

Σg,hrastova ograja = 0,38 kN/m
Koristna obtežba (etažna plošča)
Enakomerno porazdeljena ploskovna obtežba po
površini plošče – koristna obtežba 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
in 9
Σqk,celota = 2,80 kN/m2
Koristna obtežba (stopnice)
Dogovor: koristna obtežba na stopniščni rami spada
pod koristno obtežbo 5.
Enakomerna linijska obtežba:

q

k,stopnice

/

/



2,0  (9  0,31)
 2,79 kN/m
2

Koristna obtežba (balkon)
Enakomerno porazdeljena ploskovna obtežba po
površini plošče – koristna obtežba 3 in 10.
qk = 2,5 kN/m2
Koristna obtežba (ograja)
Dogovor: na ograjo deluje vodoravna in navpična
obtežba zaradi naslanjanja. Vodoravna sila
povzroča upogibni moment na prostem robu plošče.
Vpliv je vključen v koristno obtežbo 3 in 10.
qk,X,Z = 0,50 kN/m
Mq  Vq  hograja  0,5kN  1,19m  0,60 kNm

Vpliv obtežbe snega, vetra in potresa na medetažno ploščo nismo upoštevali, saj menimo,
da je njihov vpliv na obremenitve v plošči zanemarljivo majhen.
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Mejna stanja nosilnosti

4.3.1

Obtežne kombinacije

Lastno in stalno ter koristno obtežbo moramo med sabo kombinirati glede na pravila za
kombiniranje vplivov (SIST EN 1990:2004, 6.4.3.2). Pravilo za osnovno kombinacijo vplivov
je formalno podano z izrazom:


j 1

Gk,j "+"  q,lQk,1 "+"

g,j

kjer so:
- g
- Gk,j
- q
- Qk,1
-

0,i

-

Qk,i


i 1

 0,iQk,i ,

q,i

(4.1)

varnostni faktor za stalne vplive,
karakteristična vrednost j-tega stalnega vpliva,
varnostni faktor za spremenljive vplive,
karakteristična vrednost prevladujočega spremenljivega vpliva,
kombinacijski faktor za karakteristično kombinacijo spremenljivega vpliva,
karakteristična vrednost i-tega spremljajočega spremenljivega vpliva.

Za določitev projektnih obremenitev v obravnavani medetažni plošči smo za mejno stanje
nosilnosti tvorili naslednjo kombinacijo obtežb:
kombinacija MSN = 1,35G "+" 1,5Q.
4.3.2

Prikaz projektnih obremenitev obravnavane medetažne konstrukcije

Na podlagi izvedene linearno elastične računalniške analize v programu SAP2000 smo
pridobili vrednosti projektnih obremenitev medetažne konstrukcije in sicer razporeditev
maksimalnih in minimalnih upogibnih (MXX, MYY) in torzijskega momenta (MXY) ter
razporeditev maksimalnih in minimalnih osnih sil (NXX in NYY) po površini obravnavane
plošče. To prikazujemo na slikah od 28 do 37. Upogibni momenti so prikazani v kNm/m,
osne sile pa v kN/m.

Slika 28: Projektne vrednosti maksimalnih upogibnih momentov MXX
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Slika 29: Projektne vrednosti minimalnih upogibnih momentov MXX

Slika 30: Projektne vrednosti maksimalnih upogibnih momentov MYY

Slika 31: Projektne vrednosti minimalnih upogibnih momentov MYY
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Slika 32: Projektne vrednosti maksimalnih torzijskih momentov MXY

Slika 33: Projektne vrednosti minimalnih torzijskih momentov MXY

Slika 34: Projektne vrednosti maksimalnih osnih sil N XX
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Slika 35: Projektne vrednosti minimalnih osnih sil NXX

Slika 36: Projektne vrednosti maksimalnih osnih sil N YY

Slika 37: Projektne vrednosti minimalnih osnih sil N YY
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Zaradi večje preglednosti smo na karakterističnih mestih plošče izpisali projektne vrednosti
maksimalnih in minimalnih upogibnih momentov in to prikazali na spodnjih dveh slikah.

Slika 38: Projektne vrednosti maksimalnih upogibnih momentov MXX in MYY
na karakterističnih mestih medetažne konstrukcije nad pritličjem

Slika 39: Projektne vrednosti minimalnih upogibnih momentov MXX in MYY
na karakterističnih mestih medetažne konstrukcije nad pritličjem

4.3.3

Določitev potrebne količine armature v medetažni konstrukciji

V okviru računa potrebne količine armature medetažne konstrukcije za prevzem projektnih
obremenitev definiramo t.i. statično višino prečnega prereza AB plošče:

d  h  a  18  4  d =14 cm,
kjer so:
- d
- h
- a

statična višina prereza,
višina prereza,
oddaljenost težišča vzdolžne armature od konture prereza.
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Minimalno količino vzdolžne natezne armature izračunamo z naslednjo enačbo (SIST EN
1992-1-1:2005, 9.2.1.1(1)):
As,min  0,26 

kjer so:
- fctm
- fyk
- bt

fctm
 bt  d  0,0013  bt  d ,
fyk

(4.2)

srednja vrednost osne natezne trdnosti betona,
karakteristična meja elastičnosti armature,
širina natezne cone prereza.

As,min  0,26 

0,26
 100  14  0,0013  100  14 
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As,min = 1,89 cm2/m ≥ 1,82 cm2/m.
Računalniški program SAP2000 nam omogoča tudi izračun potrebne količine spodnje in
zgornje armature za prevzem projektnih obremenitev v plošči. Dobljene količine pa je
smiselno preveriti s količinami, ki jih izračunamo s pomočjo tabelaričnih rešitev namenjenih
dimenzioniranju osno in upogibno obremenjenih pravokotnih AB prečnih prerezov (Lozej, M.,
Rogač, R., Saje, F., 1989). Kontrolo ustreznosti potrebne količine armature podajamo v
nadaljevanju.
V ta namen smo si v plošči izbrali 4 karakteristične prečne prereze, dva v polju (točki T1 in
T2) in dva ob podpori (točki T3 in T4). Lego analiziranih prerezov prikazujemo na sliki 40,
rezultate pripadajočih projektnih obremenitev pa navajamo v preglednici 14. Ker v
analiziranih prerezih sočasno nastopata upogibni in torzijski moment, smo rezultirajoči
upogibni moment določili v skladu s pravilom Wood–Armer (Wood R.H., 1968) in sicer:
MXX = MXX ± |MXY| oziroma MYY = MYY ± |MXY|.
Iz preglednice 14. ugotovimo, da so potrebne količine armature, izračunane po obeh
postopkih, primerljive, zato v nadaljevanju prikazujemo le rezultate dimenzioniranja iz
programa SAP2000.

Slika 40: Prikaz lokacij točk T1, T2, T3 in T4 v medetažni plošči, v katerih izvedemo kontrolo
ustreznosti potrebne količine armature
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Preglednica 14: Primerjava potrebnih količin armature v 4 karakterističnih prečnih prerezih plošče

Projektne vrednosti obremenitev v dveh prečnih
prerezih v polju plošče

Točka T1
(4122)

Točka T2
(4722)

MXX,max
[kNm/m]

MXY,max
[kNm/m]

NXX,max
[kN/m]

MXX,max
[kNm/m]

12,2

± 0,9

0,3

13,1

2,2

2,3

MYY,max
[kNm/m]

MXY,max
[kNm/m]

NYY,max
[kN/m]

MYY,max
[kNm/m]

/

/

20,9

± 0,1

1,7

21,0

3,6

3,7

Projektne vrednosti obremenitev v dveh prečnih
prerezih ob podpori plošče

Točka T3
(687)

Točka T4
(4598)

Potrebna količina
spodnje armature
As,X(Y) [cm2/m]
Uporaba
tabelaričnih
SAP2000
rešitev

Potrebna količina
zgornje armature
As,X(Y) [cm2/m]
Uporaba
tabelaričnih
SAP2000
rešitev

MXX,min
[kNm/m]

MXY,min
[kNm/m]

NXX,min
[kN/m]

MXX,min
[kNm/m]

– 25,5

± 2,0

– 7,3

– 27,5

4,7

4,8

MYY,min
[kNm/m]

MXY,min
[kNm/m]

NYY,min
[kN/m]

MYY,min
[kNm/m]

/

/

– 25,7

± 0,2

– 0,8

– 25,9

4,5

4,6

Na spodnjih slikah od 41 do 44 prikažemo potrebno količino spodnje in zgornje armature (v
cm2/cm) po površini obravnavane medetažne konstrukcije, posebej za smer X in Y.

Slika 41: Potrebna količina spodnje armature v smeri koordinatne osi X
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Slika 42: Potrebna količina spodnje armature v smeri koordinatne osi Y

Slika 43: Potrebna količina zgornje armature v smeri koordinatne osi X

Slika 44: Potrebna količina zgornje armature v smeri koordinatne osi Y
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Zaradi večje nazornosti v nadaljevanju pripravimo še izvleček potrebnih količin spodnje oz.
zgornje armature (v cm2/m) v karakterističnih prerezih obravnavane medetažne konstrukcije.
To prikažemo na sliki 45 in 46.

Slika 45: Izvleček potrebnih količin spodnje armature (v cm2/m) obravnavane medetažne
konstrukcije skladno z rezultati SAP2000

Slika 46: Izvleček potrebnih količin zgornje armature (v cm2/m) obravnavane medetažne
konstrukcije skladno z rezultati SAP2000

50

4.4
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Mejna stanja uporabnosti

Skladno s standardom SIST EN 1992-1-1:2005 moramo poleg računskih kontrol konstrukcije
v mejnem stanju nosilnosti izvesti tudi računske kontrole mejnega stanja uporabnosti, kjer
preverjamo nivoje napetosti v betonu oziroma armaturi, stopnje razpokanosti ter povese
elementov nosilne konstrukcije pri vplivih, ki se pojavijo v življenjski dobi zgradbe.
4.4.1

Obtežne kombinacije

V SIST EN 1990:2004, 6.5.3 so navedene tri različne kombinacije vplivov za preverjanje
mejnih stanj uporabnosti. Pri AB konstrukcijah največkrat uporabljamo navidezno stalno
kombinacijo vplivov, ki je podana z izrazom:

G
j 1

4.4.2

k,j

"+" P "+"  2,iQk,i .

(4.3)

i 1

Omejitev povesov medetažne konstrukcije

Za obravnavano medetažno ploščo izmed mejnih stanj uporabnosti preverimo le povese, saj
imajo preveliki povesi neugoden vpliv na izgled in nemoteno uporabo objekta. Preveriti je
potrebno, da povesi medetažne plošče ne presežejo s standardom SIST EN 1992-1-1:2005
predpisanih dovoljenih vrednosti. Pri računu povesov pa moramo upoštevati razpokanost ter
reološke pojave (lezenje in krčenje betona).
Na sliki 47 prikazujemo elastično deformiranje obravnavane medetažne konstrukcije zaradi
delovanja navidezno stalne kombinacije vplivov. Pomiki so izračunani s programom
SAP2000 in ne upoštevajo razpokanosti betona ter vplivov zaradi lezenja in krčenja betona.
Zato v nadaljevanju povese plošče preverimo na poenostavljen način.

4

Slika 47: Elastični povesi medetažne plošče iz programa SAP2000

Standard SIST EN 1992-1-1:2005 namreč omogoča kontrolo mejnih stanj povesov AB
medetažnih konstrukcij tudi na poenostavljen način. V primeru, da izpolnimo z navedenim
standardom podane omejitve glede razmerja med razpetino in statično višino prereza plošče,
lahko v običajnih pogojih uporabe predpostavimo, da povesi plošče niso prekoračeni in
natančnejši pristop izračunov povesov ni potreben.
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Omenjeno kontrolo razmerja med razpetino in statično višino prereza obravnavane plošče
izvedemo v polju z največjimi upogibnimi obremenitvami, ki je na sliki 47 označena s številko
4. Za račun mejnega razmerja uporabimo izraze skladno s poglavjem 7.4.2 iz SIST EN
1992-1-1:2005. Rezultate računa podajamo v nadaljevanju.
Najprej izračunamo referenčno stopnjo armiranja, ki je:

0  fck  103  0,005  0,5 % ,
kjer je fck karakteristična tlačna trdnost 28 dni starega betona izmerjenega na valju, podana v
[MPa].
Zahtevana stopnja armiranja v obravnavanem polju plošče pa je (glej sliko 45):


Ker velja

As,potrebna
bd

0   ,



3,8
 0,0027  0,27 % .
100  14

mejno razmerje med razpetino in statično višino plošče izračunamo s

pomočjo naslednjega izraza:
3


2
0,5
%
0,5
%


l 


   1,3  11  1,5  25  0,27 %  3,2  25   0,27 %  1   49 .
 d mej





Sedaj določimo še dejansko razmerje za obravnavano polje plošče, ki je:
lmin 4,2  1  1  0,3
l 
 46 .
d   d 
0,14
 dej

V zgornjem izračunu smo razmerje izračunali na podlagi manjše razpetine.
Ugotovimo, da je dejansko razmerje med razpetino in statično višino obravnavanega polja
plošče manjše od mejnega razmerja, zato kontrola povesov plošče ni potrebna.
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RAČUNSKA ANALIZA AB VERTIKALNIH NOSILNIH ELEMENTOV ZGRADBE

5.1

Računski model

Za računsko analizo in dimenzioniranje AB vertikalnih nosilnih elementov obravnavane
stavbe smo že izdelan idealiziran računski model medetažne konstrukcije nad pritličjem, ki
smo ga podrobneje predstavili v poglavju 4.1, ustrezno nadgradili. V model smo dodali
medetažno konstrukcijo nad prvim nadstropjem, stene v tretji etaži ter strešno konstrukcijo s
kolenčnim zidom. Pri tem smo uporabili računalniški program SAP2000. Zopet smo uporabili
štiri vozliščne končne elemente tipa "Shell-Thin". Robnih pogojev sten na koti vpetja nismo
spreminjali, to pomeni, da so ostale togo vpete. Na novo smo generirali tudi mrežo končnih
elementov, pri čemer smo bili ponovno pozorni na sovpadanje vozlišč končnih elementov
medetažnih konstrukcij in sten. Dodatno smo v ravnini obeh medetažnih ter strešne
konstrukcije definirali t.i. diafragme, s katerimi smo upoštevali predpostavko, da vodoravne
nosilne konstrukcije med potresno obremenitvijo delujejo kot "toge plošče" v svoji ravnini. Na
sliki 48 prikazujemo rastrsko mrežo, idealiziran računski model nosilne konstrukcije ter
generirano mrežo končnih elementov.

Slika 48: Idealiziran računski model nosilne konstrukcije zgradbe z mrežo končnih
elementov za analizo vertikalnih nosilnih elementov zgradbe

5.2

Vplivi na konstrukcijo zgradbe

Na računskem modelu zgradbe smo upoštevali sledeče vertikalne obtežbe:




lastna in stalna obtežba (lastna teža konstrukcije, ograja, stopnice, tlaki),
koristna obtežba obeh medetažnih plošč,
koristne obtežbe in obtežbe snega na strehi v skladu s kombinacijo vplivov za
potresna projektna stanja nismo upoštevali.

Za koristno obtežbo standard SIST EN 1991-1-1:2004 navaja, da se pri računski analizi
vertikalnih elementov (sten), ki nosijo več etaž, koristna obtežba upošteva kot enakomerno
porazdeljena po površini vseh etaž. Kot smo že predhodno omenili, smo pri definiranju v
zgradbo vgrajenih materialov podali prostorninsko težo betona, tako programska oprema
sama upošteva lastno težo konstrukcije.

Krek, R. 2019. Analiza in dimenzioniranje … konstrukcije večstanovanjske zgradbe.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

53

Na nosilno konstrukcijo zgradbe delujejo tudi vodoravne obtežbe zaradi vpliva vetra in
potresa, ki jih prevzamejo vertikalni nosilni elementi konstrukcije.
V preglednici 15 prikazujemo primerjavo med vodoravnimi silami vetra, izračunanih v
poglavju 3.4.8, ter vodoravnimi potresnimi silami, ki smo jih določili v poglavju 3.5.4.
Primerjava je izvedena po posameznih etažah
Preglednica 15: Primerjava vrednosti vodoravnih sil vetra in potresa po posameznih etažah zgradbe v
smeri koordinatne osi X ter Y

i - etaža
1
2
3
/
1
2
3
/

Smer X
Veter [Fw,i,]
17,0 kN
17,0 kN
12,3 kN
Fw,X = 46,3 kN
Smer Y
26,3 kN
26,3 kN
19,1 kN
Fw,Y = 71,7 kN

<
<
<
<

Potres [Fb,i]
552 kN
1095 kN
1367 kN
Fb,X = 3014 kN

<
<
<
<

552 kN
1095 kN
1367 kN
Fb,Y = 3014 kN

Iz preglednice 15 je razvidno, da so vodoravne potresne sile po posameznih etažah zgradbe
bistveno večje od vodoravnih sil vetra, zato je za dimenzioniranje vertikalnih nosilnih
elementov zgradbe merodajen potresni vpliv oz. kombinacija vplivov za potresna projektna
stanja.
5.3

Določitev potresnih učinkov na vertikalne nosilne elemente ter določitev
potresno najbolj obremenjene stene

Potresno analizo smo opravili na poenostavljen način in sicer z metodo z vodoravnimi silami.
Izračun potresnih sil po posameznih etažah zgradbe za primer delovanja potresnega vpliva v
smeri X oz. Y smo prikazali v poglavju 3.5.4. Predpostavili smo, da ima vodoravna potresna
sila v posamezni etaži prijemališče v geometrijskem središču etaže. Koordinate geometrijskih
središč po etažah smo določili v poglavju 3.6.
Kot rezultat analize, opravljene s programom SAP2000, smo dobili razporeditev osnih,
strižnih in upogibnih obremenitev po višini vseh AB sten, ki smo jih vključili v analizo.
Rezultate smo dobili ločeno za potresni vpliv v smeri osi X oz. Y. V naslednjem koraku smo
lahko ocenili nivo strižnih obremenitev na koti vpetja posamezne stene zaradi obeh potresnih
vplivov ter določili strižno najbolj obremenjeno AB steno zgradbe.
Na sliki 49 in 50 prikazujemo razporeditev prečnih sil na mestu vpetja posamezne stene
zaradi delovanja potresne obtežbe v smeri osi X oziroma Y. Pri tem z Vz,A,X in Vz,A,Y označimo
prečni sili, ki delujeta v ravnini stene, z Vy,A,X in Vy,A,Y pa prečni sili, ki delujeta pravokotno na
ravnino stene. Za vsako izmed smeri delovanja potresne obtežbe mora biti vsota prečnih sil
po posameznih stenah enaka celotni potresni sili Fb,X oziroma Fb,Y.
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Slika 49: Prečne sile Vy,A,X in Vz,A,X ob vpetju sten zaradi delovanja potresne obtežbe v
smeri koordinatne osi X (sile so v kN)

Slika 50: Prečne sile Vy,A,Y in Vz,A,Y ob vpetju sten zaradi delovanja potresne obtežbe v
smeri koordinatne osi Y (sile so v kN)
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Pri oceni nivoja povprečnih strižnih napetosti A na koti vpetja za posamezno steno smo
uporabili naslednjo enačbo:

A 

Vz,A
Aw,i

.

(5.1)

Pri tem z Vz,A označimo vrednost prečne sile, ki deluje v ravnini AB stene na mestu vpetja v
temelj zaradi delovanja potresne obtežbe, Aw,i pa je površina prečnega prereza i-te stene. Za
izračun prečne sile Vz,A upoštevamo sočasno delovanje potresa v smeri koordinatne osi X in
Y z naslednjima kombinacijama (SIST EN 1998-1:2005, 4.3.3.5.1(3)):
Vz,A  Vz,A,X " " 0,3  Vz,A,Y oziroma

(5.2)

Vz,A  0,3  Vz,A,X " "Vz,A,Y .

(5.3)

V preglednici 16 prikazujemo rezultate izračuna povprečnih strižnih napetosti AB sten na koti
vpetja zaradi potresnega vpliva.
Preglednica 16: Prečne sile v ravnini sten zaradi potresnega vpliva v smeri X oziroma Y ter ocena
nivoja povprečnih strižnih napetosti

Oznaka
stene

Vz,A,X
[kN]

Vz,A,Y
[kN]

S1a
S1b
S2a
S2b
S3a
S3b
S3c
S4
S5
S6a
S6b
S6c
S7a
S7b
S8a
S8b
S9a
S10a
S10b
S11
S12a

17
7
17
24
386
28
35
96
51
47
29
27
25
24
4
12
385
184
28
550
28

41
47
110
50
104
2
19
11
453
6
3
15
158
34
28
17
56
49
22
9
16

Vz,A,X "+" 0,3Vz,A,Y [kN]
oziroma
0,3Vz,A,X "+" Vz,A,Y [kN]
46,1
49,1
115,1
57,2
417,2
29,0
41,0
100,0
468,3
49,0
30,0
32,0
165,5
41,2
29,2
20,6
402,0
199,0
35,0
553,0
33,0

AW,i
[m2]

A
[kN/m2]

0,345
0,345
0,585
0,345
1,695
0,390
0,345
0,600
1,965
0,435
0,360
0,345
1,155
0,345
0,345
0,345
1,905
1,155
0,345
2,415
0,345

133,6
142,3
196,8
165,8
246,1
74,4
118,8
166,7
238,3
112,6
83,3
92,8
143,3
119,4
84,6
59,7
211,02
172,3
101,5
225,0
95,7
se nadaljuje…
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…nadaljevanje Preglednice 16
S12b
73
1
S12c
37
2
S12d
55
3
S13
23
244
S14
44
246
S15
25
367
S16
1
1032
S17a
124
0
S17b
44
0
S18
701
7

73,3
38,0
56,0
251,0
259,2
374,5
1032,3
124,0
44,0
703,1

0,480
0,315
0,510
1,260
1,149
1,605
3,345
0,945
0,510
2,865

152,7
120,6
109,8
199,2
225,6
233,3
308,6
131,2
86,3
245,4

Iz preglednice razberemo, da je povprečna strižna napetost največja v steni z oznako S16, ki
leži v osi D in je usmerjana v smeri koordinatne osi Y (glej sliki 49 in 50).
V nadaljevanju se odločimo za dimenzioniranje stene S3a, ki leži na obodu stavbe in je
usmerjana v smeri osi X (glej sliki 49 oziroma 50. V tej steni je povprečna strižna napetost
nekoliko manjša kot v steni S16, vendar je pri steni S3a vpliv naključne ekscentričnosti mase
večji, saj je oddaljenost stene S3a od geometrijskega oz. masnega središča precej večja kot
je oddaljenost stene S16.
5.4
5.4.1

Obremenitve stene S3a v potresnem projektnem stanju
Notranje statične količine stene S3a

V preglednici 17 prikazujemo notranje statične količine v steni S3a zaradi delovanja lastne in
stalne obtežbe, koristne obtežbe ter potresne obtežbe. Pri tem z N označimo osno silo v
steni, z V prečno silo, ki deluje v ravnini stene, z M pa upogibni moment okrog močne osi
stene. Ostale obremenitve (npr. torzijski moment) so bistveno manjše, zato jih v analizi
zanemarimo.
Preglednica 17: Razporeditev notranjih statičnih količin po višini stene S3a zaradi delovanja različnih
vplivov

Etaža

Kota
[m]

zgoraj
spodaj
zgoraj
2.etaža
spodaj
zgoraj
1.etaža
spodaj

8,15
6,00
5,25
3,00
2,30
0,00

3.etaža

Lastna in stalna obtežba
[Gk]

Koristna obtežba
[Qk]

Ng
[kN]

Vg
[kN]

Mg
[kNm]

Nq
[kN]

Vq
[kN]

Mq
[kNm]

-127,3
-239,7
-365,2
-475,7
-594,1
-695,2

18,3
15,6
10
5,5
6,2
6

91,5
6,8
95
46,2
144
109,6

-0,7
-2,3
-41
-44,8
-83,8
-86,2

2,4
0,1
2,3
1,5
0,6
1,6

2,4
10,3
26,3
9,3
47,1
36,7
se nadaljuje…
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…nadaljevanje Preglednice 17
AEd,X

Potresni vpliv
[AEd]

AEd,Y

NA,X
[kN]

VA,X
[kN]

MA,X
[kNm]

NA,Y
[kN]

VA,Y
[kN]

MA,Y
[kNm]

NA
[kN]

VA
[kN]

MA
[kNm]

-45,4
-17
-43
-26
-15,7
-98

147
148
331,5
330
395
386

123,1
115
46
609,3
610
1282

-23,6
-37,6
-42,5
-111,9
-128,8
-218,7

64
65,5
116,2
117
105
104

48,5
15,6
28,4
96
78,6
66,6

-52,5
-28,3
-55,8
-59,6
-54,3
-163,6

166,2
167,7
366,4
365,1
426,5
417,2

137,7
119,7
54,5
638,1
633,6
1302,0

Pri določitvi potresnih obremenitev v steni smo upoštevali tisto smer delovanja potresne
obtežbe, ki ima bolj neugoden vpliv na notranje statične količine (potres v smeri X), s
faktorjem 1,0, potresno obtežbo v drugi smeri (smer Y) pa s faktorjem 0,3 kot to določa člen
4.3.3.5 v standardu SIST EN 1998-1:2005.
5.4.2

Naključna ekscentričnosti mase

Naključno ekscentričnost mase smo upoštevali na način, da smo obremenitve, ki izvirajo iz
potresne obtežbe, pomnožili s faktorjem , ki je določen z izrazom (SIST EN 1998-1: 2005,
4.3.3.2.4(1)):

  1  0,6 
kjer sta:
- x(y)
-

Le

x( y )
,
Le

(5.4)

razdalja obravnavanega elementa od masnega središča (geometrijskega)
etaže, merjeno pravokotno na smer delovanja potresne obtežbe,
razdalja med najbolj oddaljenima nosilnima elementoma (stenama),
merjeno pravokotno na smer delovanja potresne obtežbe.

Za obravnavano steno S3a je vrednost faktorja  enaka 1,30. Ustrezno povečane potresne
obremenitve po višini obravnavane stene S3a prikazujemo v preglednici 18.
Preglednica 18: Notranje statične količine v steni S3a zaradi potresne obtežbe z upoštevano naključno
ekscentričnostjo mase

AEd
Etaža

Kota
[m]

NA
[kN]

VA
[kN]

MA
[kNm]

zgoraj
spodaj
zgoraj
2.etaža
spodaj
zgoraj
1.etaža
spodaj

8,15
6,00
5,25
3,00
2,30
0,00

-68,4
-36,9
-72,7
-77,6
-70,8
-213,2

216,6
218,5
477,4
475,8
555,8
543,7

179,4
156,0
71,0
831,6
825,7
1696,7

3.etaža
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Kombinacija vplivov v potresnem projektnem stanju

Projektne obremenitve v steni S3a določimo skladno s predpisano kombinacijo vplivov za
potresna projektna stanja. Splošna oblika je (SIST EN 1990: 2004, 6.4.3.4(1) in (2)):
Ed  E Gk,j ; P; AEd ;  2,iQk,i  ; j  1, i  1.

(5.5)

Gornjo kombinacijo lahko izrazimo kot:


Ed  E   Gk,j " " AEd " "  2,iQk,i  ,
i 1
 j 1


kjer sta:
- Gk,j
- Qk,i
- AEd
- 2,i

(5.6)

karakteristična vrednost j-tega stalnega vpliva,
karakteristična vrednost i-tega spremenljivega vpliva,
projektna vrednost potresnega vpliva,
kombinacijski faktor za navidezno stalno vrednost i-tega spremenljivega
vpliva Qk,i (za obravnavano stanovanjsko zgradbo je enak 0,3).

Za obravnavano steno zapišemo kombinacijo vplivov v potresnem projektnem stanju kot
sledi:

Gk,j   2,i  Qk,i    AEd .

(5.7)

Skladno s SIST EN 1998-1:2005, 5.4.2.4(6)P in 5.4.2.4(7) projektne vrednosti prečne sile po
višini AB stene dodatno povečamo za 50 %. S tem zajamemo vpliv morebitne plastifikacije
vgrajene armature ob vpetju. V nadaljevanju skonstruiramo še ovojnico poteka projektnih
upogibnih momentov po višini AB stene skladno s SIST EN 1992-1-1:2005, 9.2.1.3(2) na
način, da vrednosti upogibnih momentov linearno povečamo z navpičnim premikom linije
momentov za vrednost al, ki je:

al 
kjer sta:
- al
- z

z  (cot( )  cot( )) 481,5  (cot(45)  cot(90))

 al  241 cm  2,41 m ,
2
2

navpični premik momentne črte,
ročica notranjih sil za katero privzamemo z  0,9  d , kjer je d statična
višina AB stene.

Projektne vrednosti notranjih statičnih količin po višini stene S3a prikažemo v preglednici 19.
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Preglednica 19: Projektne vrednosti notranjih statičnih količin stene S3a v potresnem projektnem
stanju

Projektne vrednosti notranjih statičnih količin za steno S3a
Etaža
zgoraj
spodaj
zgoraj
2.etaža
spodaj
zgoraj
1.etaža
spodaj
3.etaža

Kota
[m]

NEd
[kN]

VEd
[kN]

MEd
[kNm]

1,5VEd
[kN]

MEd [kNm] po
premaknitvi al

8,15
6,00
5,25
3,00
2,3
0,00

-195,9
-277,2
-450,2
-566,8
-690,1
-934,3

235,6
234,1
488,1
481,7
562,2
550,2

271,6
165,9
173,9
880,5
983,8
1817,3

353,4
351,2
732,2
722,6
843,3
825,2

740
1140
1280
1700
1817
1817

Na spodnjih treh slikah prikazujemo potek projektnih osnih sil NEd, prečnih sil VEd in
upogibnih momentov MEd po višini obravnavane stene.

Slika 51: Potek projektnih osnih sil NEd po višini stene S3a

Slika 52: Potek projektnih prečnih sil VEd po višini stene S3a
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Slika 53: Potek projektnih upogibnih momentov MEd po višini stene S3a

5.5
5.5.1

Dimenzioniranje zunanje stene S3a na DCM
Uporabljeni materiali in upoštevane dimenzije stene

Vgrajeni materiali, ki jih upoštevamo pri dimenzioniranju stene S3a ustrezajo predpisanim
minimalnim zahtevam standarda SIST EN 1992-1-1:2005 in SIST EN 1998-1:2005. Razred
betona C25/30 je večji od minimalno zahtevanega C16/20 (SIST EN 1998-1:2005,
5.4.1.1(1)), rebrasta armatura B500 razreda B (SIST EN 1992-1-1:2005, dodatek C) ustreza
zahtevam, podanih v členih 5.4.1.1(2)P – 5.4.1.1(4)P standarda SIST EN 1998-1:2005.
Dovoljena je uporaba rebraste armature in uporaba varjenih mrež, ki so izdelane iz rebrastih
palic. Zahtevana je kvaliteta vgrajenega jekla razreda B in C.
Kot smo že predhodno omenili, se stena S3a nahaja v osi 7, usmerjana v smeri osi Y. Na
sliki 54 prikazujemo prečni prerez obravnavane stene, ki se z višino ne spreminja. Dolžina
stene je lw = 580 cm, debeline bw = 30 cm, višina pa hw = 867 cm. Stena se na enem koncu
konča s prirobnico (stena S2b) s širino lf = 100 cm in debelino bf. = 30 cm.

Slika 54: Prečni prerez obravnavane stene S3a s prirobnico (dimenzije v cm)

V nadaljevanju preverimo, če stena izpolnjuje geometrijske pogoje, ki jih podaja SIST EN
1998-1:2005.
Minimalna predpisana debelina stojine stene znaša (SIST EN1998-1:2005, 5.4.1.2.3(1)):
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bw 0  max(0,15m; hs / 20  2,7m / 20  0,14m)  15 cm ,

kjer sta:
- bw0
- hs

debelina stojine stene,
svetla etažna višina stene.

Stena S3a z debelino 30 cm ustreza zgornjemu pogoju.
Dodatno preverimo še debelino robnega območja prereza stene. Določila SIST EN
1998-1:2005, 5.4.3.4.2(10) predpisujejo tudi debelino teh robnih območij sten – robnih
elementov.
Minimalna debelina robnega elementa znaša:
bw  max(20 cm; hs / 15  270 cm / 15  18 cm)  20 cm .

Debelina 20 cm ustreza, a le v primeru, če dolžina robnega elementa ni večja izmed
vrednosti:
0,2  l w  0,2  580 cm  116 cm
l c  max 
2  bw  2  30 cm  60 cm

 116 cm .

Dolžine robnega elementa ne poznamo, zato predpostavimo, da zadošča že minimalna
dolžina. To izračunamo z naslednjim izrazom (SIST EN1998-1:2005, 5.4.3.4.2(6)):
0,15  l w  0,15  580 cm  87 cm
l c,min = max 
1,5  bw  1,5  30 cm  45 cm

 87 cm  izberemo lc = 90 cm .

Obravnavana stena se na enem koncu konča s prirobnico, katere dimenzije so tolikšne
(SIST EN1998-1:2005, 5.4.3.4.2(7)), da na tem koncu ne bi potrebovali robnega elementa. V
nadaljnji analizi pa prirobnico stene zanemarimo, tako da robni element zasnujemo na obeh
koncih stene kot to prikazujemo na sliki 55.

Slika 55: Poenostavljen prečni prerez stene S3a brez prirobnice in z dvema elementoma
(dimenzije v cm)

Izračunamo še višino kritičnega območja hcr nad vpetjem obravnavane stene. Kritična
območja so vnaprej določeni deli konstrukcije s sposobnostjo sipanja energije, v katerih se
sipa glavni del energije. Območje merimo od nivoja temeljev ali toge kleti. Višino kritičnega
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območja določimo z naslednjo enačbo (SIST EN1998-1:2005, 5.4.3.4.2(1)):

h
867 cm


hcr  max  l w  580 cm; w 
 145 cm   580 cm .
6
6


Največja višina kritičnega območja je omejena na:
2  l w  2  580 cm  1160 cm
hcr  
hs  270 cm za n  6 nadstropij

 270 cm .

Za obravnavano stavbo je torej višina kritičnega območja enaka svetli višini posamezne
etaže.
5.5.2

Zagotovitev strižne nosilnosti v kritičnem območju stene

Najprej po SIST EN 1992-1-1:2005, 6.2.2(1) opravimo kontrolo projektne vrednosti strižne
odpornosti prečnega prereza stene brez dodatne vodoravne (strižne armature) VRd,c.
VRd,c  CRd,c k (100 lfck )1/3  k1 cp  bw d  ( min  k1 cp )bw d ,
d (statična višina)  l w 

k  1

lc
900mm
 5800mm 
 5350mm ,
2
2

200
 2,0  k  1 
d

200
 1,19  2,0 ,
5350 mm

 min  0,035  k 2/3  fck1/2  0,035  1,192/3  251/2  0,20 ,
k1  0,15 ,

 cp 

NEd
690,1kN

 0,2  fcd ,
Ac
30 cm  580 cm

 cp  0,04kN / cm2  0,4MPa < 0,2  1,67kN / cm2  0,334kN / cm2  3,34MPa ,
( min  k1 cp )bw d   0,20  0,15  0,4MPa   300mm  5350mm ,
VRd,c  ( min  k1 cp )bw d  417300 N  417,3 kN ,

CRd,c 

l 

0,18 0,18

 0,12 ,
1,5
c

Asl
15,82cm2
 0,02 
 0,001  0,02 ,
bw  d
30 cm  535 cm

VRd,c  0,12  1,19  100  0,001 25MPa 


1/3

VRd,c  417300 N  417,3kN ,

 0,15  0,4MPa   300mm  5350 mm ,


(5.8)
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VRd,c  max  407,4 kN; 417,3kN  417,3 kN ,

VRd,c = 417,3 kN < VEd = 843,3 kN.
Ker je projektna vrednost prečne sile večja od projektne vrednosti strižne odpornosti, je
potrebno celotno prečno silo prevzeti z vodoravno armaturo. Preverimo še velikost največje
prečne sile VRd,max, ki jo lahko prenese stena, preden pride do porušitve betonskih tlačnih
razpor. Pri tem mora biti VRd,max večja od projektne vrednosti prečne sile VEd (Priročnik za
projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih, 1. ponatis 2011 in SIST EN
1992-1-1:2005, 6.2.3(3)). VRd,max je podan z izrazom:
VRd,max 

kjer so:
- cw
-

z

1


 cw  bw  z  1  fcd
,
 cot   tan 

(5.9)

koeficient, ki upošteva napetostno stanje v tlačnem pasu
(cw = 1 – ni prednapetja),
ročica notranjih sil za katero privzamemo z  0,9  d , kjer je d statična
višina AB stene,
redukcijski faktor tlačne trdnosti strižno razpokanega betona,
kot med referenčno osjo stene in betonsko tlačno razporo ( = 450).

Priporočena vrednost za 1 je (SIST EN 1992-1-1:2005, 6.2.2(6)):
f 
25 


v1  v  0,6  1  ck   0,6  1 
  0,54 .
 250 
 250 

VRd,max znaša:
VRd,max 

1 30  0,9  535  0,54  1,67
 VRd,max = 6513,3 kN > VEd = 843,3kN.
1  1

Po SIST EN 1992-1-1:2005, 6.2.3 določimo količino potrebne prečne / vodoravne armature v
stojini stene po enačbi:
Asw
VEd
843,3kN


 0,040 cm2 /cm ,
s
0,9  d  fywd 0,9  535 cm  43,48kN/cm2

kjer je:
- Asw
- s

površina strižne armature,
razdalja med stremeni.

Na vsako stran moramo namestiti ½ armature. Tako izberemo Q mreži – tipa Q226:
izberemo 2 mreži Q226 s površino 0,045 cm2/cm.
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V skladu z nacionalnim dodatkom k SIST EN1992-1-1:2005, 9.6.3(1) moramo preveriti, če je
v steni zagotovljena minimalna količina vodoravne armature. Ta mora znašati vsaj 0,2 %
površine prečnega prereza stene. V obravnavanem primeru ta znaša:
As,h.min  0,002  Ac  0,002  30cm  100cm  6 cm2 /m .

Izbrani mreži Q226 s 4,52 cm2/m ne zadoščata kriterijem o minimalni vodoravni (strižni)
armaturi, zato:
povečamo izbrani mreži na 2 mreži Q308  23,08 cm2/m = 6,16 cm2/m > 6 cm2/m.
5.5.3

Zagotovitev osno-upogibne nosilnosti v kritičnem območju stene

Osno-upogibno nosilnost stene zagotovimo z navpično armaturo v stojini stene ter
koncentrirano navpično armaturo, ki jo namestimo na območjih robnih elementov.
Delež navpične armature v robnem elementu ne sme biti manjši od 0,5 % površine robnega
elementa (SIST EN1998-1:2005, 5.4.3.4.2(8)):
As,v.potr.,rob.el.  0,005  lc,min  bw  0,005  90  30  As,v.potr.,rob.el. = 13,50 cm2.

V nacionalnem dodatku k SIST EN 1992-1-1:2005, 9.5.2(1) je predpisan minimalni premer
navpičnih armaturnih palic, potrebnih za prevzem osno-upogibne obremenitve, ki znaša
12 mm. Po členu 5.4.3.2.2(11)b iz SIST EN1998-1:2005 je predpisana maksimalna razdalja
med dvema sosednjima navpičnima armaturnima palicama, ki ju podpirajo stremena ali
prečne vezi in ta znaša 20 cm.
V skladu z navedenimi zahtevami vzdolž robnega elementa dolžine lc = 90 cm postavimo na
vsako stran 6 palic premera 12 mm, torej:
As,v.potr.,rob.el.  13,50 cm2  izberemo 12 palic 12 mm  12  1,13 cm 
2

As,v.rob.el. = 13,56 cm2
Medsebojna razdalja med sosednjima navpičnima palicama znaša:
90 cm  3 cm  87 cm  87 cm / 5  17 cm .

Delež navpične armature v robnem elementu znaša:



Asl,rob.el.
bw  l c



13,56 cm2
 0,005  ustreza minimalni predpisani količini 0,005.
30 cm  90 cm

V skladu z nacionalnim dodatkom k SIST EN1992-1-1:2005, 9.6.2(1) mora biti skupna
količina navpične armature med 0,3 % in največ 4 % prečnega prereza stene:
As,v.min  0,003  30 cm  580 cm 

As,v .min = 52,20 cm2.
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Celotna količina navpične armature v steni S3a je:
As,v  2  13,56cm2   5,80m  2  0,90m  6,16cm2 / m 

As,v = 51,76 cm2 < As,v.min = 52,2 cm2.
Ugotovimo, da je celotna količina navpične armature nekoliko manjša od minimalne
predpisane, zato:
povečamo obstoječi mreži Q308 na 2 mreži Q335.
Korigirana količina navpične armature v steni S3a je:
As,v  2  13,56cm2  5,80m  2  0,90m  2  3,35cm2 / m 

As,v = 53,92 cm2 (0,31 %) > As,v.min = 52,2 cm2.
Sedaj s pomočjo programa GaLa Reinforcement preverimo mejno osno-upogibno nosilnost
prereza stene in sicer s pomočjo interakcijskega diagrama. V programu smo nastavili
parametre za material, podali tlorisne dimenzije stene, vnesli število vseh navpičnih palic za
robna elementa in stojino (glej sliko 56). Vnesli smo vrednost projektnega upogibnega
momenta ob vpetju stene za potresno projektno stanje MEd = 1817,3 kNm skupaj s
pripadajočo projektno tlačno osno silo NEd = 934,3 kN (glej točko L1, slika 57). Dodatno
preverimo še osno–upogibno nosilnost obravnavane stene na vrhu spodnje etaže, saj je do
višine al = 2,41 m upogibna obremenitev stene konstantna, nivo osne obremenitve stene v
tem delu pa je nižji kot ob njenem vpetju. Na vrhu spodnje etaže je vrednost projektnega
upogibnega momenta MEd = 1817,3 kNm, pripadajoča projektna tlačna osna sila pa je
NEd = 690,1kN (glej točko L2, slika 57).

Slika 56: Prikaz vertikalnih palic v prerezu stene S3a s programom GaLa Reinforcement
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Slika 57: Interakcijski diagram mejne osno-upogibne nosilnosti prečnega prereza stene s
prikazanima osno-upogibnima obremenitvama (L1 ob vpetju, L2 ob vrhu pritlične etaže)

Tako točka L1 kot točka L2 se nahajata znotraj interakcijskega diagrama mejne nosilnosti,
kar pomeni, da izbrana navpična armatura stene zadošča za prevzem projektnih osnoupogibnih obremenitev v kritičnem območju stene.
5.5.4

Določitev prečne armature v robnih elementih v kritičnem območju stene

Najvišji dovoljen nivo normirane osne sile po SIST EN1998-1:2005, 5.4.3.4.1(2) znaša 0,4.
Ob vpetju obravnavane stene S3a znaša:

d 

Ned
934,3kN

 0,03  0,4 .
l w  bw  fcd 580 cm  30 cm  1,67kN / cm2

Ugotovimo, da je normirana osna sila d celo manjša od 0,15 (SIST EN 1998-1:2005,
5.4.3.4.2(12)). V tem primeru nam pri konstruiranju armature objetja v robnih elementih ni
potrebno zagotoviti ustrezne lokalne duktilnosti, pač pa prečno / vodoravno armaturo
robnega elementa določimo le ob upoštevanju določil iz standarda SIST EN 1992-1-1:2005,
člena 9.5.3 in 9.6.4:



vzd.



4

striž.  max  6mm;



12mm

 3mm   6mm .
4


Razdalja med palicami vodoravne armature ne sme prekoračiti:
sdmax  min 12vzd.;min(b, d );300mm  min 12  12;min(300,260);300 

sdmax = 144 mm.
Stremena premera 6 mm se v praksi skorajda ne uporabljajo več, zato sledi:
izberemo dvostrižna »U« stremena 8 mm na razdalji 14 cm  Asw = 7,04 cm2/m.
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Dimenzioniranje armature izven kritičnega območja

V prejšnjem razdelku smo ugotovili, da smo ustrezno strižno in upogibno nosilnost stene v
pritlični etaži zagotovili že z minimalno količino potrebne armature. Zato v drugi in tretji etaži
ne zmanjšujemo količine armature. V ta namen na spodnji sliki 57 prikažemo izbrano
navpično in vodoravno armaturo, ki zadošča za prevzem strižnih in osno-upogibnih
obremenitev tudi v drugi in tretji etaži.

Slika 58: Razporeditev navpične armature stene: palice, mreže in U-stremena v kritičnem
območju stene ter v drugi in tretji etaži (dimenzije v cm)
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ZAKLJUČEK

V diplomski nalogi smo predstavili računsko analizo ter postopke dimenzioniranja
karakterističnih nosilnih elementov večetažne armiranobetonske zgradbe v skladu z veljavno
zakonodajo – s sistemom standardov Evrokod. Nosilna konstrukcija tlorisno precej razgibane
zgradbe je izdelana iz armiranega betona. V programskem okolju Allplan smo, na podlagi
pridobljenih ter nekoliko poenostavljenih arhitekturnih podlag, izrisali tridimenzionalen model
zgradbe. Izbrali smo materialne tehnične karakteristike vgrajenih betonov ter jekla za
armiranje. Zatem smo določili vrednosti vplivov na konstrukcijo obravnavane zgradbe in
sicer: (i) lastno in stalno težo, (ii) obtežbo snega na strehi, (iii) obtežbo vetra na ovoj in
(iv) vodoravno potresno obtežbo.
Računske analize izbrane medetažne konstrukcije oziroma vertikalne nosilne konstrukcije
zgradbe smo izvedli s pomočjo računalniškega programa SAP2000. Pri tem smo izdelali dva
ločena idealizirana računska modela.
Za računsko analizo medetažne konstrukcije smo izdelali računski model medetažne plošče
s pripadajočimi stenami nad in pod obravnavano ploščo. Model smo nato obtežili s
predhodno ovrednotenimi vplivi ter, skladno z veljavno zakonodajo, njihovimi projektnimi
kombinacijami. V mejnem stanju nosilnosti smo, na podlagi izračunanih notranjih statičnih
količin, izvedli dimenzioniranje AB plošče in določili potrebno količino vgrajene armature. V
mejnem stanju uporabnosti smo izvedli kontrolo omejitve povesov v polju medetažne
konstrukcije z največjimi upogibnimi obremenitvami.
K računski analizi potresnih vplivov na konstrukcijo zgradbe smo pristopili z uporabo t.i.
metode z vodoravnimi silami. Predpostavili smo, da horizontalne potresne sile delujejo v
geometrijskih središčih posameznih etaž. Po določitvi potresnih sil po posameznih etažah
smo idealizirani prostorski računski model nosilne konstrukcije zgradbe, ki je nastal kot
nadgradnja računskega modela plošče, obtežili z lastno, stalno, koristno in potresno obtežbo.
Na podlagi kombinacij vplivov in projektnih obremenitev, smo za nadaljnjo računsko analizo,
v katerih smo upoštevali tudi vpliv naključne ekscentričnosti mas, izbrali AB steno z oznako
S3a. V kritičnem območju stene, ob njenem vpetju, smo določili potrebno količino vodoravne
in navpične armature stojine in robnih elementov stene. Kontrolo osno – upogibne nosilnosti
stene smo izvedli s pomočjo interakcijskega diagrama mejne nosilnosti, pri tem pa smo
uporabili računalniški program GaLa Reinforcement. Izkazalo se je, da za prevzem strižnih in
osno – upogibnih obremenitev stene zadostuje že minimalna zahtevana količina armature.
Vsled navedenega, vgrajene količine armature po višini stene nismo zmanjševali.
Ugotavljamo tudi, da bi bilo mogoče debelino obravnavane stene S3a tudi zmanjšati.
Tekom študija smo spoznali in uporabljali tudi računalniška programa Allplan in Armcad.
Tako smo armaturni načrt medetažne plošče nad pritličjem narisali v programu Allplan,
armaturni načrt za steno S3a pa v programu ArmCad.
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