
ZTUŽUJÍCÍ ŽEBRO U STROPU MIAKO VÝŠKY 290 mm

ŘEZ  ŽEBREM (mezi nosníky délky do 6,25 m_ výška nosníků 175 mm)

PODÉLNÝ ŘEZ ŽEBREM

osová vzdálenost třmínků

250
nízká stropní vložka  MIAKO 8

ztužující žebro hlavní výztuž ztužujícího žebra 2+2 Ø R10
+ třmínky Ø 6 a` 2ks mezi stropní nosníky (šířka třmínku 200 mm, výška 170 mm) 
nebo výztuž dle statického výpočtu (pokud nejde pouze o konstrukční ztužující žebro) 
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125 250 125 150 325 150

osová vzdálenost nosníků

KARI síť
2 ks třmínků Ø 6 vložit mezi stropní nosníky,
při osové vzdálenosti nosníků 625 mm

ŘEZ  ŽEBREM (mezi nosníky délky od 6,50 m_ výška nosníků 230 mm)

PODÉLNÝ ŘEZ ŽEBREM

osová vzdálenost třmínků

250

ztužující žebro

625500
125 250 125 150 325 150

osová vzdálenost nosníků

KARI síť

Z konstrukčních důvodů doporučujeme provést ztužující žebro kolmo na nosníky delší než 6,25 m

Pokud by byla délka ztužujícího žebra podstatně kratší než délka stropních nosníků, je nutné zesílit výztuž v místě nosníků nad žebrem,
neboť ztužující žebro v tom případě může vytvořit nosníkům "střední pružnou podporu". Tím se změní schema statického působení stropních
nosníků z prostých nosníků na spojité a výztuž při horním povrchu pak slouží k přenesení ohybového momentu vznikajícího nad "pružnou" podporou.

Ztužující žebro lze využít také k vynesení "těžké" zděné příčky nebo jako skrytý průvlak,
v tom případě je nutné výztuž navrhnout statickým výpočtem.

(to odpovídá světlosti místnosti od 6,0 m)

2 ks třmínků Ø 6 vložit mezi stropní nosníky
při osové vzdálenosti nosníků 500 mm

tj. cca Ø 6/325 mmtj. cca Ø 6/250 mm

nízká stropní vložka  MIAKO 8

hlavní výztuž ztužujícího žebra 2+2 Ø R10
+ třmínky Ø 6 a` 2ks mezi stropní nosníky (šířka třmínku 200 mm, výška 170 mm) 
nebo výztuž dle statického výpočtu (pokud nejde pouze o konstrukční ztužující žebro) 
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cca polovina délky stropního nosníku

cca polovina délky stropního nosníku
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KARI síť např. Ø4/150 - Ø4/150
spodní prut sítě v úrovni třmínků

KARI síť např. Ø4/150 - Ø4/150
spodní prut sítě v úrovni třmínků

2 ks třmínků Ø 6 vložit mezi stropní nosníky,
při osové vzdálenosti nosníků 625 mm

2 ks třmínků Ø 6 vložit mezi stropní nosníky
při osové vzdálenosti nosníků 500 mm

tj. cca Ø 6/325 mmtj. cca Ø 6/250 mm

Vykresleno: 7.4.2016


	Listy a pohledy
	Model


