
  



  



  



 

Extrakčná sila pôsobiaca na kotvy v kN: tabuľka obsahuje hodnoty extrakčnej sily pôsobiace na jednotlivú kotvu vo vzťahu ku konzole a na 

snehové zaťaženie. Predpokladá sa, že na bežný meter (bm) dĺžky prístrešku je 5 upevňovacích prvkov. 

Pevnosť kotvenia je ovplyvnená: 

- Typom podkladu (napr. Tehlová stena, betónový nosník atď.) 

- Typom a veľkosti kotvy (napr. Mechanická, chemická, atď.) 

- Hĺbkou kotvy 

Zaťaženie snehom v kg / m: zaťaženie snehom je defnová-no v technických normách vo vzťahu k zemepisnej oblasti, nadmorskej výške a 

expozíciu. 

- Zelená chemická kotva - dierovaná tehla, kotviace hĺbka 80 až 130 mm (namáhanie v ťahu max 1.8 kN) 

- Žltá chemická kotva - sendvičové murivo, kotviace hĺbka ≥ 130 mm (namáhanie v ťahu max 2.6 kN) 

- Oranžová chemická kotva - plná tehla, kotviace hĺbka ≥ 100 mm (namáhanie v ťahu max 3.6 kN) 

- Červená chemická kotva - betón, kotviace hĺbka ≥ 120 mm (namáhanie v ťahu max 10.4 kN) 

PL 

Siła wyciągowa działająca na kotwy w kN: tabela zawiera wartości siły wyciągania działające na pojedynczą kotwicę w odniesieniu do 

wspornika i obciążenia śniegiem. Zakłada się, że istnieje 5 łączników na metr bieżący (bm) długości schronu. 

Na siłę mocowania wpływają: 

- Rodzaj podłoża (np. Ceglana ściana, betonowa belka itp.) 

- Typ i rozmiar kotwicy (np. Mechaniczne, chemiczne itp.) 

- Głębokość kotwicy 

Obciążenie śniegiem w kg / m: obciążenie śniegiem jest zdefiniowane w normach technicznych w odniesieniu do obszaru geograficznego, 

wysokości i ekspozycji. 

- Zielona kotwa chemiczna - cegła perforowana, głębokość kotwy 80 do 130 mm (naprężenie rozciągające maks. 1,8 kN) 

- Żółta kotwa chemiczna - mur warstwowy, głębokość zakotwienia ≥ 130 mm (naprężenie rozciągające max 2,6 kN) 

- Pomarańczowa kotwa chemiczna - cegła pełna, głębokość zakotwienia ≥ 100 mm (naprężenie rozciągające maks. 3,6 kN) 

- Czerwona kotwa chemiczna - beton, głębokość kotwy ≥ 120 mm (naprężenie rozciągające max 10,4 kN) 

HU 

A kN-hez való horgonyokra ható extrakciós erő: a táblázat tartalmazza az egyes horgonyokra ható kioldóerő értékeit a konzolhoz és a 

hóterheléshez viszonyítva. Feltételezzük, hogy 5 rögzítőelem található futó méterenként (bm) menedékhosszon. 

A rögzítési szilárdságot a következők befolyásolják: 

- Az aljzat típusa (pl. Téglafal, beton gerenda stb.) 

- Horgony típus és méret (pl. Mechanikai, vegyi stb.) 

- Horgony mélysége 

Hóterhelés kg / m-ben: a hóterhelést a műszaki szabványok határozzák meg a földrajzi terület, magasság és expozíció tekintetében. 

- Zöld kémiai horgony - perforált tégla, 80-130 mm-es horgony mélység (max. 1,8 kN szakítófeszültség) 

- Sárga vegyi horgony - szendvics falazat, rögzítési mélység ≥ 130 mm (szakítófeszültség max. 2,6 kN) 

- Narancssárga kémiai horgony - tömör tégla, ≥ 100 mm rögzítési mélység (max. 3,6 kN szakítófeszültség) 

- Piros kémiai horgony - beton, ≥ 120 mm-es horgony mélység (max. 10,4 kN szakítófeszültség) 


