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Identifikační kód posouzení: SP_SANA_SA_D_02_2016

Název zateplovacího systému: STX.Therm SANA

Stavební technické osvědčení / ETA: TP č. 14/0086

Název stavby: Dodatečné zateplení domu Nobelova 42-48/A, Bratislava 
sanace ETICS zdvojením

Části posudku: Část A - výškový rozsah 0,0-22,5 m pro zdvojení na bázi EPS + EPS
Část B - výškový rozsah 22,5-28,9 m pro zdvojení na bázi EPS/MW + MW

Místo stavby: Nobelova 42-48/A, Bratislava

Investor: -

Objednatel statického posouzení: Radianska Oľga

Vypracováno za účelem: Statické posouzení horizontální a vertikální nosné způsobilosti zdvojeného 
zateplovacího systému ETICS na bázi EPS+EPS, včetně EPS+MW

Rozsah aplikace: Tento ETICS se aplikuje jako injektovaně kotvený s doplňkovým lepením. Vzhle-
dem k inovativní technologii kotvení se mohou uplatnit postupy odlišné od 
některých postupů uvedených v relevantních normách pro návrh a provádění 
ETICS (zejména ČSN 73 2901, ČSN 73 2902), pokud je to uvedeno v dokumen-
taci výrobce ETICS.

Injektované kotvicí systémy  Spiral Anksys® a Spiral Anksys® Wool jsou určeny 
mimo jiné k vícenásobnému ukotvení vnějších kontaktních tepelně izolačních 
systémů s omítkou (ETICS) pro přenášení zatížení způsobené sáním větru a také 
pro přenášení smykového zatížení způsobené hmotností ETICS.

Toto statické posouzení je nutnou součástí projektu.

Obsah: 1 Podklady, normy, literatura

2 Systémová certifikace, protokoly a zkušební předpisy

3 Zatížení větrem

4 Zatížení svislá (smyková)

5 Závěreční shrnutí

Vypracoval: Ing. Martin Mynařík
autorizovaný statik pro statiku a dynamiku staveb 
a tímto oprávněný k posuzování injektovaných kotvicích systémů

Místo a datum: 29.2. 2016
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1.  PODKLADY, NORMY, LITERATURA

PPN Pokyny pro navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů s využitím injektovaných 
systémů 

KL Kontrolní list - diagnostika staveb

KZP Kontrolní zkušební předpis ECORAW IZP-SA-01

ETAG 004 Řídící pokyny pro evropské technické schválení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s 
omítkou

ETAG 014 Řídící pokyny pro evropské technické schválení plastových hmoždinek pro připevnění vnějších tepelně 
izolačních kompozitních systémů s omítkou

CUAP 06.01/32 Speciální kotvy pro vnější tepelně izolační systémy (ETICS)

ČSN 73 2901 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Provádění systémů s tepelnou izolací z pěnového 
polystyrenu (EPS) nebo z minerální vlny (MW) a s konečnou povrchovou úpravou omítkou

ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro 
spojení s podkladním materiálem

ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1991-1-4 (73 0035) Zatížení konstrukcí-obecná zatížení-zatížení větrem

ČSN 73 2902 Vnější zateplovací systémy ETICS - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkla-
dem

ČSN EN 13495 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení soudržnosti vnějšího tepelně izolační-
ho kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem)

ČSN EN 1991-1-4 (73 0035) Mapa zatížení větrných oblastí CZ/SK

2. SYSTÉMOVÁ CERTIFIKACE 

ETA 13/0527 Evropské technické schválení pro injektované systémy Spiral Anksys®

STO 060-041554 Stavební technické osvědčení pro injektované systémy Spiral Anksys® Wool

2.1. Protokoly a zkušební předpisy

Charakteristická únosnost kotvy v tahu pro kategorie A/B/C/E 5.4.2. ETAG 014: 2004 20-11-0895

Charakteristická únosnost kotvy v tahu pro kategorie O  (EPS,PIR,MW) CUAP 06.01/32 20-11-1500

Statická zkouška pěnovým blokem 5.1.4.3.2 ETAG 004 20-12-0853

Dynamická zkouška vůči účinkům sání větru 5.1.4.3.3. ETAG 004 20-12-1070

Smyková únosnost jednotlivě a při zdvojení ETAG 020 20-11-1500

Zkouška posunem jednotlivě a při zdvojení 5.1.4.2.1 ETAG 004 20-13-0543

Charakteristická únosnost ve smyku při zohlednění elasticity 5.1.4.2.1 ETAG 004 20-13-0543

Vliv působení teploty a vlhkosti na únosnost kotvy (kondiciování) 5.4.5. ETAG 014 20-11-1125

Vliv působení min. teplot (-5 °C) 5.4.6. ETAG 014 20-11-1125

Vliv maximálních teplot (40 °C) 5.4.6. ETAG 014 20-11-1125

Dlouhodobá zkouška zatížení 5000 hodin 4.4. CUAP 06.01/32 20-13-0531

Dlouhodobá odolnost vůči alkalickému prostředí (pH 12,5 / 2000 hodin) 4.4. CUAP 06.01/32 20-13- 0806

Vliv opakovaného zatížení na únosnost 5.4.7. ETAG 014 20-11-1125

Přídržnost expanzních hmot SAF k podkladu A/B/C/E/O 4.4.  CUAP 06.01/32 20-13-0579

Smyková únosnost expanzních hmot SAF 4.3.  CUAP 06.01/32 20-13-0580
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Část A 

výškový rozsah 0,0-22,5 m 

pro zdvojení ETICS na bázi EPS + EPS



ECORAW.RDP s.r.o., Televizní 2618, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika
IČ: 25306901, DIČ: CZ25306901, E-mail: info@ecoraw.eu, Internet: www.ecoraw.eu

Statické posouzení  SP_SANA_SA_D_02_2016_A
příloha projektové dokumentace pro řešení nosné způsobilosti injektovaného kotvení Spiral Anksys®

Vydáno:        29.2. 2016  Strana  4  

3.   ZATÍŽENÍ

3.1. Tíha pláště pro výpočet účinků svislého (smykového) zatížení TSk,TSd

Tíha původního pláště ETICS
Obj. hm. ρ

[kg/m3]
Tloušťka

[m]

Procentuální 
plocha

[%]

Charakteristic-
ká tíha TSk

[kN/m2]

Součinitel 
zatížení γG

Návrhová tíha TSd
[kN/m2]

Lepicí hmota izolantu k podkladu a1 1800 0,010 20 0,045 1,35 0,061

Izolant na bázi pěnového polystyrenu EPS hfix,1 15 0,060 100 0,009 1,35 0,012

Základní vrstva původního ETICS, včetně výztuže a2 1800 0,003 100 0,047 1,35 0,063

Omítkový systém původního ETICS a3 1800 0,002 100 0,030 1,35 0,041

Celková tíha původního ETICS 0,131 1,35 0,177

Tíha nového pláště ETICS
Obj. hm. ρ

[kg/m3]
Tloušťka

[m]

Procentuální 
plocha

[%]

Charakteristic-
ká tíha TSk

[kN/m2]

Součinitel 
zatížení γG

Návrhová tíha TSd
[kN/m2]

Lepicí hmota nového izolantu k podkladu a4 1800 0,005 30 0,040 1,35 0,054

Izolant na bázi pěnového polystyrenu EPS hfix,2 15 0,100 100 0,015 1,35 0,020

Základní vrstva nového ETICS, včetně výztuže a5 1800 0,003 100 0,042 1,35 0,057

Omítkový systém a6 1800 0,002 100 0,035 1,35 0,047

Celková tíha nového ETICS 0,132 1,35 0,178

Celková charakteristická hodnota účinku svislého (smykového) zatížení na 1m2 TSk 0,263 kN/m2

Celková návrhová hodnota účinku svislého (smykového) zatížení na 1m2 TSd 0,355 kN/m2

3.2. Zatížení větrem - stanovení maximálního dynamického tlaku větru qp

Větrová oblast  (ČSN EN 1991-1-4) II

Kategorie terénu podle drsnosti povrchu III

Základní rychlost větru (včetně) 26 m/s

Šířka budovy d 12,72 m

Délka budovy b 81,3 m

Výška budovy h 28,9 m

Počet výškových pásem budovy hx 1

Poloha výškového pásma h1 10 m

Výška Ze

[m]

Charakteristická 
hodnota qpk

[kN/m2]

Součinitel 
zatížení γw

Návrhová 
hodnota qpd

[kN/m2]

Maximální dynamický tlak qp větru pro Ze 10,0 0,728 1,5 1,092

Maximální dynamický tlak qp větru pro Ze 22,5 0,958 1,5 1,437
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3.2.1 Vítr ve směru kratšího rozměru budovy - varianta h>2b vi. obr. 7.4.

Stanovení ploch ve směru kratšího rozměru budovy

Šíře okrajové plochy Ax
Ax(A1,A2) = d/5 2,54 m

Šíře vnitřní plochy Bx
Bx(B1,B2) = 3/5d 7,63 m

Celková výška budovy h 28,90 m

Poloha výškového pásma h1 10,00 m

3.2.2 Vítr ve směru delšího rozměru budovy - varianta h<b viz. obr. 7.4. dle ČSN EN 1991-1-4

Stanovení ploch ve směru delšího rozměru budovy

Šíře okrajové plochy Ay
Ay(A1,A2) = b/5 16,26 m

Šíře vnitřní plochy By
By(B1,B2) = b-4/5h 48,78 m

Celková výška budovy h 28,90 m

Poloha výškového pásma h1 10,00 m

3.2.3. Stanovení návrhové sací síly větru Fwd na referenční plochu Aref = 1m2

 Fwd = CsCd .  cf  . γw .qp (Ze) . Aref   poznámka: FWd = Sd dle ČSN EN 73 2902

Plocha pláště Oblast qp(h1)
[kN/m2]

qp(h)
[kN/m2] Součinitel zatížení γw

Součinitel vnějšího 
tlaku Cpe,10

Návrhová síla větru Fwd
[kN/m2]

Okrajová oblast A2 - 0,958 1,5 1,2 1,7244

Vnitřní oblast B2 - 0,958 1,5 0,8 1,1496

Okrajová oblast A1 0,728 - 1,5 1,2 1,3104

Vnitřní oblast B1 0,728 - 1,5 0,8 0,8736
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3.2.4. Stanovení návrhové tahové únosnosti na jednu kotvu Spiral Anksys®

Typ injektované kotvy Spiral Anksys, typ SA15+

Expanzní výplňová hmota SAF3

Charakteristická tahová únosnost injektované kotvy v konstrukci NRk 0,75 kN (A/beton)

Minimální doporučená tloušťka podkladního materiálu (nosné konstrukce) h 120 mm

Minimální efektivní hloubka kotvení do nosné konstrukce hef / hloubka vrtání h1 70 mm / 75 mm

Součinitel bezpečnosti upevnění při montáži kotvy γMc 2,0 dle ETA 13/0527

Návrhová tahová únosnost injektované kotvy v konstrukci NRd 0,375 kN

Charakteristická únosnost v tahu celkového spoje NRk,EPS 0,40 kN bez účinnosti expanzního terče

Součinitel bezpečnosti při spolupůsobení kotvy γMc 1,2 dle ETA 13/0527

Návrhová tahová únosnost v tahu celkového spoje NRd,EPS 0,333 kN

Výsledná návrhová tahová únosnost injektované kotvy Rd  (menší z hodnot NRd, NRd,EPS) 0,333 kN
   
3.2.5. Výsledné počty kotev Spiral Anksys® pro návrhové sání větru na referenční plochu Aref = 1m2

Plocha pláště Oblast Návrhová síla větru Fwd
[kN/m2]

Návrhová tahová únosnost kotvy Rd
[kN]

Počet kotev na m2 při Rd>Fwd

Výpočetně
[ks]

Zaokrouhleno dle ČSN
[ks]

Okrajová oblast A2 1,7244 0,333 5,178 6

Vnitřní oblast B2 1,1496 0,333 3,300 6

Okrajová oblast A1 1,3104 0,333 3,865 6

Vnitřní oblast B1 0,8736 0,333 2,577 6

 
Poznámka:  Minimální dovolený počet kotev na  1 m2   zateplovacího systému je dle ČSN 73 2902  6 ks/m2 
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Charakteristická únosnost v tahu v konstrukci NRK

Charakteristická únosnost celkového spoje NRK,EPS

La celková délka kotvy Spiral Anksys®

dnom vnější průměr kotvy Spiral Anksys®

d0 průměr vrtaného otvoru

hef efektivní (účinná) kotevní hloubka

h1 hloubka vrtání

h tloušťka podkladního materiálu

a0 tloušťka vyrovnávací vrstvy (původní omítka)

a1 tloušťka lepicího tmelu, expanzního přetoku

a2 tloušťka základní  vrstvy původního ETICS

a3 tloušťka omítkového systému původního ETICS

a4 tloušťka lepicího tmelu nového ETICS 

a5 tloušťka základní  vrstvy nového ETICS

a6 tloušťka omítkového systému nového ETICS

hfix,1 tloušťka kotveného materiálu (původní izolace)

hfix,2 tloušťka kotveného materiálu (nová izolace)

SSAF plocha expanzního terče SAF

Zmin minimální hloubka zapuštění kotvy
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3.2.6. Kotevní plán pro jednotlivé oblasti pláště budovy

A1 - OKRAJOVÁ OBLAST

Rozsah výškového pásma 0,0-10,0 m

Počet kotev na m2 6 ks/m2

Z toho ve spáře Njoint / v ploše Npanel 4/2

Typ kotvy SA15+

Typ expanzní hmoty SAF3

B1  -  VNITŘNÍ OBLAST

Rozsah výškového pásma 0,0-10,0 m

Počet kotev na m2 6 ks/m2

Z toho ve spáře Njoint / v ploše Npanel 4/2

Typ kotvy SA15+

Typ expanzní hmoty SAF3

A2  - OKRAJOVÁ OBLAST

Rozsah výškového pásma 10,0-22,5 m

Počet kotev na m2 6 ks/m2

Z toho ve spáře Njoint / v ploše Npanel 4/2

Typ kotvy SA15+

Typ expanzní hmoty SAF3

B2 - VNITŘNÍ OBLAST B2

Rozsah výškového pásma 10,0-22,5 m

Počet kotev na m2 6 ks/m2

Z toho ve spáře Njoint / v ploše Npanel 4/2

Typ kotvy SA15+

Typ expanzní hmoty SAF3
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4. Posouzení návrhové odolnosti na účinky svislého (smykového) zatížení TSk,TSd

Posouzení návrhové odolnosti kotevního systému Spiral Anksys® a propočet deformace (tzv. protažení) vnějšího líce ETICS  
na účinky svislého (smykového) zatížení          

4.1. Zdvojený ETICS (EPS+EPS) - při soudržnosti obou vrstev v minimální ploše lepení 20% na m2

Typ kotvy Spiral Anksys, typ SA15+

Expanzní výplňová hmota SAF3

Smyková únosnost injektované kotvy Te při elastické (vratné) deformaci 0,28 kN

Deformace odpovídající limitu elasticity  Ue 1,28 mm

Charakteristická smyková únosnost injektované kotvy TRk,1mm při deformaci 1 mm 0,23 kN

Součinitel bezpečnosti při spolupůsobení kotvy γMb 1,2 dle ETA 13/0527

Návrhová smyková únosnost injektované kotvy TRd,1mm při deformaci 1 mm 0,190 kN

Charakteristická hodnota účinku svislého (smykového) zatížení na 1m2 TSk 0,263 kN/m2

Návrhová hodnota účinku svislého (smykového) zatížení na 1m2 TSd 0,355 kN/m2

Nejmenší návrhový počet kotev z vyhodnocení zatížení větrem npanel,joint 6 ks (součet ve spáře a v ploše)

Charakteristická hodnota účinku svislého (smykového) zatížení na jednu kotvu TSk,1 0,044 kN

Návrhová hodnota účinku svislého (smykového) zatížení na jednu kotvu TSd,1 0,059 kN

Výsledné posouzení s požadavkem TRd,1mm > Tsd1

Návrhová smyková únosnost na jednu kotvu TRd,1mm 
při deformaci 1 mm

Návrhová hodnota účinku svislého 
(smykového) zatížení na jednu kotvu TSd,1

Vyhodnocení

0,190 kN >> 0,059 kN vyhoví 
s maximální rezervou

Maximální deformace Ue při líci zdvojeného izolačního souvrství ETICS 
v poměru 1 mm x TSk,1/ TRk,1 (deformace je počítána z charakteristických hodnot zatížení a únosnosti) 0,137 mm

Deformace odpovídající limitu elasticity Ue

Charakteristické únosnost ve smyku TRk
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4.2. Zdvojený ETICS (EPS+EPS) - při plné ztrátě adheze obou izolačních vrstev (plocha lepení 0%)

Typ kotvy Spiral Anksys, typ SA15+

Expanzní výplňová hmota SAF3

Smyková únosnost injektované kotvy Te při elastické (vratné) deformaci 0,10 kN

Deformace odpovídající limitu elasticity  Ue 0,44 mm

Charakteristická smyková únosnost injektované kotvy TRk,1mm při deformaci 1 mm 0,18 kN

Součinitel bezpečnosti při spolupůsobení kotvy γMb 1,2 dle ETA 13/0527

Návrhová smyková únosnost injektované kotvy TRd,1mm při deformaci 1 mm 0,150 kN

Charakteristická hodnota účinku svislého (smykového) zatížení na 1m2 TSk 0,263 kN/m2

Návrhová hodnota účinku svislého (smykového) zatížení na 1m2 TSd 0,355 kN/m2

Nejmenší návrhový počet kotev z vyhodnocení zatížení větrem npanel,joint 6 ks (součet ve spáře a v ploše)

Charakteristická hodnota účinku svislého (smykového) zatížení na jednu kotvu TSk,1 0,044 kN

Návrhová hodnota účinku svislého (smykového) zatížení na jednu kotvu TSd,1 0,059 kN

Výsledné posouzení s požadavkem TRd,1mm > Tsd1

Návrhová smyková únosnost na jednu kotvu TRd,1mm 
při deformaci 1 mm

Návrhová hodnota účinku svislého 
(smykového) zatížení na jednu kotvu TSd,1

Vyhodnocení

0,150 kN >> 0,059 kN vyhoví 
s maximální rezervou

Maximální deformace Ue při líci zdvojeného izolačního souvrství ETICS 
v poměru 1 mm x TSk,1/ TRk,1 (deformace je počítána z charakteristických hodnot zatížení a únosnosti) 0,244 mm

5. Závěrečné shrnutí k části A

Vyjádření k zatížení větrem V rámci tohoto posouzení je brána únosnost celkového spoje 0,333 kN na jednu injektovanou kotvu. 
Přesto při  této skutečnosti lze vykrýt oblasti A2 a A1 při počtu kotev nižším než 6 ks/m2, proto je 
podle ČSN 73 2902 navržen minimální počet kotev - 6 ks/m2 pro celý objekt.

Vyjádření k svislému zatížení Při navrženém počtu 6 ks/m2 dochází k vykrytí návrhových svislých zatížení s maximální rezervou a 
to i v případech plné ztráty adheze jednotlivých vrstev ETICS.

Vyjádření k provádění Navrhování a realizace technologií ETICS s využitím injektovaných kotvicích systémů Spiral Anksys® 
je podmíněna znalostí této specifické technologie,  která musí by být prováděna výhradně osobami 
proškolenými a způsobilými k navrhování a aplikaci těchto systémů. Realizační firmy musí být držiteli 
platného Osvědčení o proškolení.

Ing. Martin Mynařík
autorizovaný statik pro statiku a dynamiku staveb

Ve Vsetíně, 29.2.2016
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Část B 

výškový rozsah 22,5-28,9 m 

pro zdvojení ETICS na bázi MW + MW
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3.   ZATÍŽENÍ

3.1. Tíha pláště pro výpočet účinků svislého (smykového) zatížení TSk,TSd

Tíha původního pláště ETICS
Obj. hm. ρ

[kg/m3]
Tloušťka

[m]

Procentuální 
plocha

[%]

Charakteristic-
ká tíha TSk

[kN/m2]

Součinitel 
zatížení γG

Návrhová tíha TSd
[kN/m2]

Lepicí hmota izolantu k podkladu a1 1800 0,020 20 0,045 1,35 0,061

Izolant na bázi minerální vlny MW hfix,1 100 0,060 100 0,060 1,35 0,081

Základní vrstva původního ETICS, včetně výztuže a2 1800 0,003 100 0,047 1,35 0,063

Omítkový systém původního ETICS a3 1800 0,002 100 0,030 1,35 0,041

Celková tíha původního ETICS 0,182 1,35 0,246

Tíha nového pláště ETICS
Obj. hm. ρ

[kg/m3]
Tloušťka

[m]

Procentuální 
plocha

[%]

Charakteristic-
ká tíha TSk

[kN/m2]

Součinitel 
zatížení γG

Návrhová tíha TSd
[kN/m2]

Lepicí hmota nového izolantu k podkladu a4 1800 0,005 40 0,040 1,35 0,054

Izolant na bázi minerální vlny MW hfix,2 100 0,100 100 0,100 1,35 0,135

Základní vrstva nového ETICS, včetně výztuže a5 1800 0,003 100 0,042 1,35 0,057

Omítkový systém a6 1800 0,002 100 0,035 1,35 0,041

Celková tíha nového ETICS 0,217 1,35 0,293

Celková charakteristická hodnota účinku svislého (smykového) zatížení na 1m2 TSk 0,399 kN/m2

Celková návrhová hodnota účinku svislého (smykového) zatížení na 1m2 TSd 0,539 kN/m2

3.2. Zatížení větrem - stanovení maximálního dynamického tlaku větru qp

Větrová oblast  (ČSN EN 1991-1-4) II

Kategorie terénu podle drsnosti povrchu III

Základní rychlost větru (včetně) 26 m/s

Šířka budovy d 12,72 m

Délka budovy b 81,3 m

Výška budovy h 28,9 m

Počet výškových pásem budovy hx 1

Poloha výškového pásma h1 28,9 m

Výška Ze

[m]

Charakteristická 
hodnota qpk

[kN/m2]

Součinitel 
zatížení γw

Návrhová 
hodnota qpd

[kN/m2]

Maximální dynamický tlak qp větru pro Ze - - - -

Maximální dynamický tlak qp větru pro Ze 28,9 1,036 1,5 1,554
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3.2.1 Vítr ve směru kratšího rozměru budovy - varianta h>2b vi. obr. 7.4.

Stanovení ploch ve směru kratšího rozměru budovy

Šíře okrajové plochy Ax
Ax(A1,A2) = d/5 2,54 m

Šíře vnitřní plochy Bx
Bx(B1,B2) = 3/5d 7,63 m

Celková výška budovy h 28,9 m

Poloha výškového pásma h1 28,9 m

3.2.2 Vítr ve směru delšího rozměru budovy - varianta h<b viz. obr. 7.4. dle ČSN EN 1991-1-4

Stanovení ploch ve směru delšího rozměru budovy

Šíře okrajové plochy Ay
Ay(A1,A2) = b/5 11,56 m

Šíře vnitřní plochy By
By(B1,B2) = b-4/5h 58,18 m

Celková výška budovy h 28,9 m

Poloha výškového pásma h1 28,9 m

3.2.3. Stanovení návrhové sací síly větru Fwd na referenční plochu Aref = 1m2

 Fwd = CsCd .  cf  . γw .qp (Ze) . Aref   poznámka: FWd = Sd dle ČSN EN 73 2902

Plocha pláště Oblast qp(h1)
[kN/m2]

qp(h)
[kN/m2] Součinitel zatížení γw

Součinitel vnějšího 
tlaku Cpe,10

Návrhová síla větru Fwd
[kN/m2]

Okrajová oblast A2 - 1,036 1,5 1,2 1,865

Vnitřní oblast B2 - 1,036 1,5 0,8 1,243

Okrajová oblast A1 - - - - -

Vnitřní oblast B1 - - - - -
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3.2.4. Stanovení návrhové tahové únosnosti na jednu kotvu Spiral Anksys® Wool

Typ injektované kotvy Spiral Anksys Wool, typ SA-W/SM70

Expanzní výplňová hmota SAF3

Charakteristická tahová únosnost injektované kotvy v konstrukci NRk 0,75 kN (A/beton)

Minimální doporučená tloušťka podkladního materiálu (nosné konstrukce) h 120 mm

Minimální efektivní hloubka kotvení do nosné konstrukce hef / hloubka vrtání h1 70 mm / 75 mm

Součinitel bezpečnosti upevnění při montáži kotvy γMc 2,0 dle ETA 13/0527

Návrhová tahová únosnost injektované kotvy v konstrukci NRd 0,375 kN

Charakteristická únosnost v tahu celkového spoje NRk,EPS 0,60 kN s účinností expanzního terče

Součinitel bezpečnosti při spolupůsobení kotvy γMc 1,5 dle TP 15/0019

Návrhová tahová únosnost v tahu celkového spoje NRd,EPS 0,400 kN

Výsledná návrhová tahová únosnost injektované kotvy Rd  (menší z hodnot NRd, NRd,EPS) 0,375 kN
   
3.2.5. Výsledné počty kotev Spiral Anksys® Wool pro návrhové sání větru na referenční plochu Aref = 1m2

Plocha pláště Oblast Návrhová síla větru Fwd
[kN/m2]

Návrhová tahová únosnost kotvy Rd
[kN]

Počet kotev na m2 při Rd>Fwd

Výpočetně
[ks]

Zaokrouhleno dle ČSN
[ks]

Okrajová oblast A2 1,865 0,375 4,973 6

Vnitřní oblast B2 1,243 0,375 3,314 6

Okrajová oblast A1 - - - -

Vnitřní oblast B1 - - - -

Poznámka:  Minimální dovolený počet kotev na  1 m2   zateplovacího systému je dle ČSN 73 2902  6 ks/m2 

La

hef

h1

h

a1a0 h�x,1

S S
A

F

Zmin

h�x,2

d 0d n
om dp

a6a5

a3

a2 a4

Charakteristická únosnost v tahu v konstrukci NRK

Charakteristická únosnost celkového spoje NRK,EPS

La celková délka kotvy Spiral Anksys® Wool

dnom vnější průměr kotvy Spiral Anksys® Wool

dp vnější průměr závrtného modulu SM70

d0 průměr vrtaného otvoru

hef efektivní (účinná) kotevní hloubka

h1 hloubka vrtání

h tloušťka podkladního materiálu

a0 tloušťka vyrovnávací vrstvy (původní omítka)

a1 tloušťka lepicího tmelu, expanzního přetoku

a2 tloušťka základní  vrstvy původního ETICS

a3 tloušťka omítkového systému původního ETICS

a4 tloušťka lepicího tmelu nového ETICS 

a5 tloušťka základní  vrstvy nového ETICS

a6 tloušťka omítkového systému nového ETICS

hfix,1 tloušťka kotveného materiálu (původní izolace)

hfix,2 tloušťka kotveného materiálu (nová izolace)

SSAF plocha expanzního terče SAF

Zmin minimální hloubka zapuštění kotvy
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3.2.6. Kotevní plán pro jednotlivé oblasti pláště budovy

A1 - OKRAJOVÁ OBLAST

Rozsah výškového pásma -

Počet kotev na m2 -

Z toho ve spáře Njoint / v ploše Npanel -

Typ kotvy -

Typ expanzní hmoty -

B1  -  VNITŘNÍ OBLAST

Rozsah výškového pásma -

Počet kotev na m2 -

Z toho ve spáře Njoint / v ploše Npanel -

Typ kotvy -

Typ expanzní hmoty -

A2  - OKRAJOVÁ OBLAST

Rozsah výškového pásma 22,5-28,9 m

Počet kotev na m2 6 ks/m2

Z toho ve spáře Njoint / v ploše Npanel 4/2

Typ kotvy SA-W/SM70

Typ expanzní hmoty SAF3

B2 - VNITŘNÍ OBLAST B2

Rozsah výškového pásma 22,5-28,9 m

Počet kotev na m2 6 ks/m2

Z toho ve spáře Njoint / v ploše Npanel 4/2

Typ kotvy SA-W/SM70

Typ expanzní hmoty SAF3
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4. Posouzení návrhové odolnosti na účinky svislého (smykového) zatížení TSk,TSd

Posouzení návrhové odolnosti kotevního systému Spiral Anksys® Wool a propočet deformace (tzv. protažení) vnějšího líce 
ETICS  na účinky svislého (smykového) zatížení         
 

4.1. Zdvojený ETICS (MW+MW) - při soudržnosti obou vrstev v minimální ploše lepení 20% na m2

Typ kotvy Spiral Anksys Wool, typ SA-W/SM70

Expanzní výplňová hmota SAF3

Smyková únosnost injektované kotvy Te při elastické (vratné) deformaci 0,25 kN

Deformace odpovídající limitu elasticity  Ue 1,26 mm

Charakteristická smyková únosnost injektované kotvy TRk,1mm při deformaci 1 mm 0,20 kN

Součinitel bezpečnosti při spolupůsobení kotvy γMb 1,5 dle STO 060-041554

Návrhová smyková únosnost injektované kotvy TRd,1mm při deformaci 1 mm 0,130 kN

Charakteristická hodnota účinku svislého (smykového) zatížení na 1m2 TSk 0,399 kN/m2

Návrhová hodnota účinku svislého (smykového) zatížení na 1m2 TSd 0,539 kN/m2

Nejmenší návrhový počet kotev z vyhodnocení zatížení větrem npanel,joint 6 ks (součet ve spáře a v ploše)

Charakteristická hodnota účinku svislého (smykového) zatížení na jednu kotvu TSk,1 0,067 kN

Návrhová hodnota účinku svislého (smykového) zatížení na jednu kotvu TSd,1 0,090 kN

Výsledné posouzení s požadavkem TRd,1mm > Tsd1

Návrhová smyková únosnost na jednu kotvu TRd,1mm 
při deformaci 1 mm

Návrhová hodnota účinku svislého 
(smykového) zatížení na jednu kotvu TSd,1

Vyhodnocení

0,130 kN >> 0,090 kN vyhoví 
s maximální rezervou

Maximální deformace Ue při líci zdvojeného izolačního souvrství ETICS 
v poměru 1 mm x TSk,1/ TRk,1 (deformace je počítána z charakteristických hodnot zatížení a únosnosti) 0,335 mm

Deformace odpovídající limitu elasticity Ue

Charakteristické únosnost ve smyku TRk
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4.2. Zdvojený ETICS (MW+MW) - při plné ztrátě adheze obou izolačních vrstev (plocha lepení 0%)

Typ kotvy Spiral Anksys Wool, typ SA-W/SM70

Expanzní výplňová hmota SAF3

Smyková únosnost injektované kotvy Te při elastické (vratné) deformaci 0,10 kN

Deformace odpovídající limitu elasticity  Ue 0,60 mm

Charakteristická smyková únosnost injektované kotvy TRk,1mm při deformaci 1 mm 0,15 kN

Součinitel bezpečnosti při spolupůsobení kotvy γMb 1,5 dle STO 060-041554

Návrhová smyková únosnost injektované kotvy TRd,1mm při deformaci 1 mm 0,100 kN

Charakteristická hodnota účinku svislého (smykového) zatížení na 1m2 TSk 0,404 kN/m2

Návrhová hodnota účinku svislého (smykového) zatížení na 1m2 TSd 0,539 kN/m2

Nejmenší návrhový počet kotev z vyhodnocení zatížení větrem npanel,joint 6 ks (součet ve spáře a v ploše)

Charakteristická hodnota účinku svislého (smykového) zatížení na jednu kotvu TSk,1 0,067 kN

Návrhová hodnota účinku svislého (smykového) zatížení na jednu kotvu TSd,1 0,090 kN

Výsledné posouzení s požadavkem TRd,1mm > Tsd1

Návrhová smyková únosnost na jednu kotvu TRd,1mm 
při deformaci 1 mm

Návrhová hodnota účinku svislého 
(smykového) zatížení na jednu kotvu TSd,1

Vyhodnocení

0,100 kN >> 0,090 kN vyhoví
s rezervou

Maximální deformace Ue při líci zdvojeného izolačního souvrství ETICS 
v poměru 1 mm x TSk,1/ TRk,1 (deformace je počítána z charakteristických hodnot zatížení a únosnosti) 0,447 mm

5. Závěrečné shrnutí k části B

Vyjádření k zatížení větrem V rámci tohoto posouzení je brána únosnost celkového spoje 0,375 kN na jednu injektovanou kotvu. 
Při  této skutečnosti lze vykrýt oblasti A2 a A1 při počtu kotev nižším než 6 ks/m2, proto je podle ČSN 
73 2902 navržen minimální počet kotev - 6 ks/m2 pro celý objekt.

Vyjádření k svislému zatížení Při navrženém počtu 6 ks/m2  kotev Spiral Anksys®  Wool dochází k vykrytí návrhových svislých za-
tížení s rezervou a to i v případech plné ztráty adheze jednotlivých vrstev ETICS. Doporučená plocha 
lepení nové izolace na bázi MW je 40%.

Vyjádření k provádění Navrhování a realizace technologií ETICS s využitím injektovaných kotvicích systémů Spiral Anksys®  
Wool je podmíněna znalostí této specifické technologie,  která musí by být prováděna výhradně oso-
bami proškolenými a způsobilými k navrhování a aplikaci těchto systémů. Realizační firmy musí být 
držiteli platného Osvědčení o proškolení.

Ing. Martin Mynařík
autorizovaný statik pro statiku a dynamiku staveb 

Ve Vsetíně, 29.2.2016


