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Interdrewno v1.2 ArCADiasoft, Licencja dla: licencja wewnetrzna - test rama 3d 6.0 [L01]

Raport wymiarowania drewna do programu Rama3D:

Wszystkie obliczenia są wykonywane w osiach głównych. W dalszych oznaczeniach zmiennych w raporcie oś Y oznacza oś główną Yg, a oś Z oznacza oś główną Zg.
Geometria:
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Nazwa profilu:
P250x100

Długość pręta:
L = 3.32 m

Pole przekroju:
A = 250.00 cm2

Momenty bezwładności:
Jy = 13020.83 cm4
Jz = 2083.33 cm4

Wskaźniki wytrzymałości:
Wy = 1041.67 cm3
Wz = 416.67 cm3

Momenty bezwładności na skręcanie:
Jx = 6237.77 cm4

Wskaźnik wytrzymałości na skręcanie:
Wx = 649.16 cm3

Promienie bezwładności:
iy = 7.22 cm
iz = 2.89 cm


Rodzaj drewna:
Lite
Klasa drewna:
C18
Wytrzymałość char. na zginanie:
18.000 MPa
Wytrzymałość char. na rozciąganie:
11.000 MPa
Wytrzymałość char. na ściskanie:
18.000 MPa
Wytrzymałość char. na ścinanie:
2.000 MPa
Moduł sprężystości:
9000.000 MPa
5% kwantyl modułu sprężystości
6000.000 MPa
Moduł odkształcenia:
560.000 MPa
Gęstość:
320.000 kg/m3


Dane ogólne:

Klasa użytkowania konstrukcji:
2

Typ elementu:
w płaszczyźnie XY osi głównych:
obustronnie podparty
w płaszczyźnie XZ osi głównych:
obustronnie podparty

Przeważający typ obciążenia:
w płaszczyźnie XY osi głównych:
ciągłe
w płaszczyźnie XZ osi głównych:
ciągłe

Graniczne ugięcie elementu:
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Współczynniki wyboczenia:
my = 1.00

Długości wyboczeniowe:
Lc,y = my*L = 1.00*3.32 = 3.32 [m]

Współczynniki zwiększające wytrzymałości charakterystyczne:
na rozciąganie:
kh,t = 1.08


Element prosty, nr pręta:63
Punkt nr: 1 na pręcie, położenie: 0.00 m


Wartości sił wewnętrznych w punkcie w układzie osi globalnych:
N = -21.12 kN
Ty = 0.00 kN
Tz = -0.45 kN
Mx = 0.00 kNm
My = -0.37 kNm
Mz = 0.00 kNm


Grupa obciążeń o największym oddziaływaniu na konstrukcję:
Nazwa: Stałe
Charakter grupy: stały
kmod = 0.600

Wytrzymałości obliczeniowe:
Wytrzymałość obliczeniowa na zginanie:
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Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie wzdłuż włókien:
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Naprężenia obliczeniowe na zginanie względem osi Y:
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Naprężenia obliczeniowe na zginanie względem osi Z:
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Naprężenia obliczeniowe na ściskanie:
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Smukłości wyboczeniowe:
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Naprężenie krytyczne przy ściskaniu:
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Współczynnik określający prostoliniowość elem. skręcanych:
bC = 0.20
Smukłość sprowadzona przy zginaniu:
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Współczynniki wyboczeniowe:
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Ściskanie ze zginaniem:
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Element prosty, nr pręta:63
Punkt nr: 2 na pręcie, położenie: 3.32 m


Wartości sił wewnętrznych w punkcie w układzie osi globalnych:
N = -20.73 kN
Ty = 0.00 kN
Tz = -0.68 kN
Mx = 0.00 kNm
My = 1.50 kNm
Mz = 0.00 kNm


Grupa obciążeń o największym oddziaływaniu na konstrukcję:
Nazwa: Stałe
Charakter grupy: stały
kmod = 0.600

Wytrzymałości obliczeniowe:
Wytrzymałość obliczeniowa na zginanie:
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Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie wzdłuż włókien:
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Naprężenia obliczeniowe na zginanie względem osi Y:
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Naprężenia obliczeniowe na zginanie względem osi Z:
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Naprężenia obliczeniowe na ściskanie:
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Smukłości wyboczeniowe:
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Naprężenie krytyczne przy ściskaniu:
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Współczynnik określający prostoliniowość elem. skręcanych:
bC = 0.20
Smukłość sprowadzona przy zginaniu:
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Współczynniki wyboczeniowe:
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Ściskanie ze zginaniem:
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Element prosty, nr pręta:63
Punkt nr: 3 na pręcie, położenie: 0.00 m


Wartości sił wewnętrznych w punkcie w układzie osi globalnych:
N = -21.12 kN
Ty = 0.00 kN
Tz = -0.45 kN
Mx = 0.00 kNm
My = -0.37 kNm
Mz = 0.00 kNm


Grupa obciążeń o największym oddziaływaniu na konstrukcję:
Nazwa: Stałe
Charakter grupy: stały
kmod = 0.600

Wytrzymałości obliczeniowe:
Wytrzymałość obliczeniowa na ścinanie:
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Naprężenia obliczeniowe na ścinanie w kierunku osi Y:
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Naprężenia obliczeniowe na ścinanie w kierunku osi Z:
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Ścinanie:
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Element prosty, nr pręta:63
Punkt nr: 4 na pręcie, położenie: 3.32 m


Wartości sił wewnętrznych w punkcie w układzie osi globalnych:
N = -20.73 kN
Ty = 0.00 kN
Tz = -0.68 kN
Mx = 0.00 kNm
My = 1.50 kNm
Mz = 0.00 kNm


Grupa obciążeń o największym oddziaływaniu na konstrukcję:
Nazwa: Stałe
Charakter grupy: stały
kmod = 0.600

Wytrzymałości obliczeniowe:
Wytrzymałość obliczeniowa na ścinanie:
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Naprężenia obliczeniowe na ścinanie w kierunku osi Y:
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Naprężenia obliczeniowe na ścinanie w kierunku osi Z:
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Ścinanie:
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Maksymalne ugięcie elementu:

Położenie: x = 3.32 [m]

Lista grup obciążeń:
Nazwa grupy obciążeń
kdef
Ciężar własny
0.80
Stałe
0.80

Przyjęte współczynniki uwzględniające wpływ sił tnących:
Typ elementu w płąszczyźnie XZ osi głównych:
 obustronnie podparty
Przeważający typ obciążenia w płaszczyźnie XZ osi głównych:
 ciągłe
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