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  Obsah zprávy: 
 

Tato zpráva se zabývá únosností polic SWS systému při zatížení břemenem. Uchycení polic je 
na jednom SWS profilu (SWS010). Uchycení polic je provedeno pomocí držáku polic SWS 
160/200. Nosnost police závisí na materiálu police a její tloušťce, ale především na jejím 
rozměru, což je dáno délkou a šířkou. Při nadměrném zatížení může dojít k poškození nebo 
utržení police. 
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Povolená a doporučená zatížení polic: 
 

 

 

Nosnost polic: 
Všechny stanovené nosnosti polic závisí na jejích délkách, šířích, materiálech a samotném 
uchycení police, při velkých rozměrech se mohou police prohýbat, což může způsobit jejich 
poškození, nebo jejich utržení, a to hlavně při nerovnoměrném zatížení police. U skleněných 
polic hrozí nebezpečí roztříštění police. Stanovené hodnoty zatížení není doporučeno 
překračovat.  
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Doporučená zatížení polic: 
  Přibližná doporučená hmotnost zatížení police 1000 x 200 mm. 

 
Přibližná doporučená hmotnost zatíženi police 1000 x 400 mm. 

 
Následné hodnoty je třeba přibližně empiricky odvodit od tabulek. Tyto hodnoty v tabulkách se 
nedoporučuje překračovat. 

Grafické znázornění průběhů napětí při zatížení držáků police: 
 

               

Police velikosti 1000 x 400 mm      Police velikosti 1000 x 200 mm 

 

Držáky polic SWS160/200 jsou hlavně namáhány v místě spojení s profilem SWS010 kde vzniká 
největší zatíženi. Proto je třeba dbát na správnou montáž svěrných spojů a požívat spojovací 
prvky pouze určené k montáži SWS systemu. 
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Grafická znázornění zatížení a průhybů při různých šířkách 
polic:  

Průběh zatížení polic v ohybu: 

Síla zatížení: 25 kg 

Délka a šířka police: 1000 x 200 mm 

1. Police laminátová deska 18 mm 

2. Police skleněná deska 8 mm 

3. Police skleněná deska 6 mm 

 

     
Průběh prodloužení v ohybu: 
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Průběh zatížení polic v ohybu: 

Síla zatížení: 25 kg 

Délka a šířka police: 1000 x 400 mm 

4. Police laminátová deska 18 mm 

5. Police skleněná deska 8 mm 

6. Police skleněná deska 6 mm 

   

 
Průběh prodloužení v ohybu: 

 

 

Oslabení polic: 

Velikost oslabeni polic závisí na rozměrech a rozložení váhy na polici. Délka i šíře police mají 
velký vliv na oslabení držáků uchycených na SWS profilech.  
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Závěr zprávy: 
 

Při konstrukci SWS Systému by se mělo vždy dbát na povolená zatížení a stanovit police tak, 
aby nedocházelo k jejím poškozením, popřípadě její destrukci, a to zejména u skleněných polic 
tenkých průřezů. Správa byla zpracována pro přibližné stanovení hodnoty zatížení na policích, a 
proto by neměly být nijak extrémně překračovány. Při stanovení hodnot také vždy dbejte na 
samotné uchyceni SWS profilu (SWS010). 


