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Anotace 

Práce se zabývá statickým posouzením základové konstrukce odlučovací stanice v Ostravě, 

sloužící ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek. Součástí posudků je základ ocelové 

konstrukce odlučovací stanice, v níž jsou filtry a rozvodna, která je založena na 

velkoprůměrových vrtaných pilotách, které jsou v hlavě spojeny základovým roštem. Dále je 

posouzen základový blok ventilátoru, který je zatížen dynamickými účinky stroje. 

K posouzení jsou použity programy Scia Engineer a GEO5.  

Klíčová slova 

Statické řešení, pilota, dynamické zatížení, vnitřní síly, posudek spolehlivosti, beton, výztuž 

do betonu. 

 

 

 

Annotation 

This thesis deals with static analysis of foundation structure of separation station in Ostrava, 

serving to reduce dust emissions. It includes foundation of steel structure of separating station 

that contains filters and substation. The structure is based on large diameter bored piles, which 

are connected at the top with strip foundation. This thesis also analyses foundation pad of the 

blower, which is loaded with dynamic load. Software used for static analysis is Scia Engineer, 

and GEO5. 

Keywords 

Static analysis, pile, dynamic load, internal forces, reliability assessment, concrete, concrete 

reinforcement. 

  



Seznam použitých symbolů 

δ Dynamický součnitel 

ν Logaritmický dekrement útlumu 

v  Rychlost kmitání [mm/s] 

vef Efektivní rychlost kmitání [mm/s] 

f Frekvence, pro niž je počítána budící síla [Hz] 

f(i) i-tá vlastní frekvence základu [Hz] 

fsr Provozní frekvence stroje [Hz] 

R Reakce rotoru v uvažovaném místě [kN] 

x Výška tlačené oblasti betonového prvku [m] 

μ Součinitel tření mezi betonem a ocelí [-] 

Nc Tlaková síla ve spáře mezi betonem a ocelí [kN] 

Nc+ Vliv utažení šroubu [kN] 

fcd Návrhová pevnost betonu v tlaku [MPa] 

fod Návrhová únosnost v otlačení betonu [MPa] 

ftd Návrhová únosnost betonu v tahu a soudržnosti [MPa] 

fyk Charakteristická pevnost oceli na mezi kluzu [MPa] 

fyd Návrhová pevnost oceli na mezi kluzu [MPa] 

fck Charakteristická krychelná pevnost betonu v tlaku [MPa] 

fcd Návrhová krychelná pevnost betonu v tlaku [MPa] 

fctk,0,05 Charakteristická pevnost betonu v tahu – 5% kvantil [MPa] 

fctd,0,05 Návrhová pevnost betonu v tahu – 5% kvantil [MPa] 

Uy Únosnost piloty na mezi zaboření [kN] 

Upr Únosnost piloty na mezi úměrnosti [kN] 

Udef Únosnost piloty na mezi přetvoření [kN] 

Ucon Směrná únosnost piloty [kN] 

Uv,tab Svislá tabulková únosnost piloty [kN] 

Uh,tab Vodorovná tabulková únosnost piloty [kN] 

Uvd Svislá výpočtová únosnost piloty [kN] 

Uhd Vodorovná výpočtová únosnost piloty [kN] 

Vd Svislá složka extrémního výpočtového zatížení [kN] 

Hd Vodorovná složka extrémního výpočtového zatížení [kN] 
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1   Úvod 

Díky dotacím se ke konci roku 2014 v ArcelorMittal Ostrava a.s. začal realizovat projekt pro 

snížení emisí tuhých znečišťujících látek z manipulace a chlazení aglomerátu na Aglomeraci 

sever. Hlavní část projektu tvoří odlučovací stanice, kde jsou umístěny filtry a stanice 

rozvodny. Tato technologická část je uložena na ocelové nosné konstrukci o půdorysném 

osovém rozměru 21,150 x 9,820 m. Osový systém ocelové konstrukce je navržen se třemi 

podélnými řadami sloupů a pěti příčnými řadami sloupů. Pod každým sloupem jsou navrženy 

velkoprůměrové vrtané piloty, které jsou v hlavě spojeny pomocí železobetonového 

základového roštu. Kotvení ocelové konstrukce do základu je provedeno pomocí předem 

zabetonovaných šroubů, některé sloupy jsou z důvodu velkých posouvajících sil opatřeny 

smykovou zarážkou. V návaznosti na objekt odlučovací stanice jsou dva zrcadlově stejné 

základové bloky ventilátorů, o půdorysném rozměru 6,450 x 4,670 m.  Základ odlučovací 

stanice je včetně podkladního betonu oddilatován od základu ventilátoru. Do objektu 

odlučovací stanice je pomocí odsávacího potrubí přiváděna vzdušina z objektu spékárny. Na 

druhé straně vede odtahové potrubí od ventilátorů, které je zaústěné do komínového výduchu. 

Tato práce se zabývá pouze statickým řešením základové konstrukce, nikoli však konstrukce 

nad základy.  

 

 

Obr. 1: Foto z výstavby, 10. 4. 2015   
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2   Základové konstrukce průmyslových staveb 

Základová konstrukce je definována jako část konstrukce, která podepírá celou hmotnost 

konstrukce a přenáší zatížení do zeminy popřípadě do skály. Je to ta nejnižší část stavby a 

v mnoha případech i ta nejdůležitější. Od ní se potom odvíjí celková kvalita horní stavby. 

Špatný návrh nebo špatné provedení základové konstrukce, má fatální důsledky na celou 

stavbu, a je později již velmi náročné takovou konstrukci opravovat. Proces zakládání staveb 

do sebe kloubí znalosti mechaniky hornin a zemin, geologie a také statiky.  

Hned jedním z prvních hledisek při zakládání stavby je výběr typu založení, a to buď 

povrchového, nebo hlubinného. 

Povrchové základy: 

- Patky – Základy vhodné pro skeletové konstrukce na dobře únosné zemině a pro 

konstrukce ne moc náchylné na nerovnoměrné sedání základu, 

- Pásy – Jak pro skeletové tak pro stěnové konstrukční systémy, 

- Rošty – Jedná se o soustavu pásů většinou na sebe kolmých, 

- Desky – Pro zakládání na méně únosných zeminách. Vhodné pro konstrukce 

náchylné na nerovnoměrné sedání základu, 

- Prostorové základové konstrukce – pro obtížné základové podmínky. Výhoda 

v použití podzemních prostor, 

- Prstencové a skořepinové základy – umožňují omezení objemu plošného základu. 

Hlubinné základy: 

- Piloty  

- Kesony 

- Studny 

 

2.1   Pilotové základy 

Pilota je tyčový prvek, který přenáší zatížení stavby do základové půdy. Podle základního 

rozdělení dělíme piloty na plovoucí (viz obr. 2 b), kde se většina zatížení přenáší třením na 

plášti piloty. Tento druh je vhodný, pokud je únosná vrstva příliš hluboko. A dále na piloty 
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opřené (viz obr. 2 a) a vetknuté (viz obr. 2 c), kde většina zatížení je přenášena v patě piloty 

do únosné zeminy nebo skalního podloží.  

 

Obr. 2: Druhy pilot podle přenášení zatížení do zeminy [1] 

 

Piloty můžeme dále rozdělit na piloty ražené, které jsou vyrobeny mimo staveniště, a na 

stavbě jsou vháněny beraněním do země. Nebo na piloty zhotovené na místě předrážením 

nebo pomocí drapáku. 

Podle materiálu se piloty dělí na piloty železobetonové, které jsou v dnešní době nejčastěji 

používané, dále na piloty ocelové a dřevěné, které jsou vhodné do podmínek trvale pod 

hladinou vody. 

Piloty můžou být jak osamělé, kdy v základové půdě nejsou staticky navzájem ovlivňovány, 

nebo piloty skupinové, to v případě, že se piloty navzájem staticky ovlivňují. 

Dále můžou být piloty děleny na maloprůměrové a velkoprůměrové, na svislé a šikmé, nebo 

podle tvaru dříku či paty, na konické, s rozšířenou patou nebo cylindrické. 

 

Návrh pilot 

Piloty se navrhují podle teorie mezních stavů. Piloty můžeme navrhovat buď podle tabulkové 

únosnosti Uv,tab, kde Vd je svislá složka největšího zatížení a Hd vodorovná složka největšího 

zatížení: 

  (2.1) 

  (2.2) 
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Nebo piloty můžeme navrhovat podle svislé výpočtové únosnosti Uvd a vodorovné výpočtové 

únosnosti Uhd: 

  (2.3) 

  (2.4) 

Svislá výpočtová únosnost Uvd se určuje ze svislé experimentální únosnosti Uve. Ze zatěžovací 

křivky se stanoví následující experimentální únosnosti Uve: 

 Únosnost na mezi zaboření - Uy 

 Únosnost na mezi úměrnosti - Upr 

 Únosnost na mezi přetvoření - Udef 

 Únosnost směrnou – Ucon 

Svislá výpočtová únosnost Uvd se stanoví jako: 

  (2.5) 

Přičemž γre je součinitel podmínek působení pro odpor piloty, a je uvažován pro: 

 Únosnost na mezi zaboření - Uy - γre=1,4 – 1,5 

 Únosnost na mezi úměrnosti - Upr a Únosnost na mezi přetvoření - Udef - γre=1,25 – 1,3 

 Únosnost směrnou – Ucon - γre=1 – 1,1 

 

 

Vyztužování pilot 

Vyztužování pilot vypadá podobně jako v případě sloupu s kruhovým průřezem, kde ve 

svislém směru je navržená nosná výztuž, jejíž pozice je přibližně po 2 metrech zajištěna 

pomocí distančních kruhů. Příčná výztuž je ve formě spirály namotané dokola svislé nosné 

výztuže. V patě je krytí zajištěno pomocí patního kříže. Po stranách piloty je krytí zajištěno 

buď distančním hákem, nebo kolečkem. 
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Obr. 3: Vyztužování železobetonových pilot [3] 

 

2.2   Základy dynamicky zatížené 

Podle významu nosné konstrukce a podle velikosti nebo charakteru dynamického zatížení, lze 

výpočet rozdělit do třech tříd, které se liší rozsahem výpočtu a mírou zjednodušení. 

V první řadě je potřeba určit hodnoty budících sil. Tyto hodnoty by měly být udány 

v podkladech od výrobce. V případě, že výrobce stroje neuvede hodnoty budících sil, je 

možné tyto síly vypočítat podle normy ČSN 73 1020 – Navrhování základů točivých strojů 

(viz obr. 4). Kde R značí tíhu rotující části v příslušném místě, fsr provozní frekvenci stroje a f 

frekvenci stroje pro níž je počítána budící síla. 
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Obr. 4: Amplitudy normových hodnot budících sil turbosoustrojí a podobných točivých 

strojů [1] 

 

Výpočet se dělí na výpočet vlastního kmitání konstrukce, dále na výpočet vynuceného 

kmitání konstrukce, a nakonec na posudek vypočtených veličin. Dynamicky zatížené základy 

je potřeba posoudit na vliv účinků dynamického zatížení na základy, kde se posuzují vnitřní 

síly a napětí, přetvoření konstrukce vlivem dynamického zatížení a posouzení rezonance, kde 

je potřeba zkontrolovat, zdali se vlastní frekvence základu neblíží frekvenci budící síly 

v provozních otáčkách. Dále je potřeba posoudit vliv dynamických účinků zatížení na stroje, 

kde se posuzuje efektivní rychlost kmitání konstrukce, a statické přetvoření konstrukce. A 

v poslední řadě je potřeba posoudit vliv dynamických účinků zatížení na osoby. 

Výztuž základové konstrukce zatížené dynamickými účinky se navrhuje vždy prostorová, i 

přesto že není ze statického hlediska nutná (viz obr. 5).  

 

Obr. 5: Výztuž dynamicky zatíženého základu [1]  
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3   Základ ventilátoru 

V návaznosti na objekt odlučovací stanice se nachází dva zrcadlově stejné základové bloky 

ventilátoru, které jsou od okolních konstrukcí zcela oddilatovány. Celkový půdorysný rozměr 

bloku je 6,450 x 4,670 m, výška bloku je 1,5 m. Horní líc základového bloku je na výškové 

úrovni +0,100 m. Pro konstrukci ventilátoru je provedeno vyvýšení bloku o půdorysných 

rozměrech 5,850 x 3,470 m, výšky 0,5 m. Horní líc této části je na výškové úrovni +0,600 m. 

Tloušťka betonového bloku ve vyvýšeném místě činí 2 m. Na základovém bloku se nachází 

ventilátor, od něhož vede odtahové potrubí zaústěné do komínového výduchu. Základový 

blok je také osazen protihlukovou bariérou výšky 4 m. 

 

 

Obr. 6: Foto základového bloku z výstavby, 18. 2. 2015 

 

3.1   Zatížení základového bloku ventilátoru 

Ventilátor je točivý stroj, tudíž je potřeba počítat jak s vlastní tíhou stroje, tak i s otáčivými 

účinky stroje, které vyvozují dynamické zatížení na základ. Zatížení základového bloku od 

stroje, těžiště stroje, osy ventilátoru a motoru, umístění protihlukové bariéry a osy kotvení 

stroje byly zadány projektantem technologie. Rozměry základového bloku vychází 

z požadavků technologa. 

Celková tíha stroje = 218,8 kN. Působí v těžišti stroje (charakteristická hodnota). 
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Hmotnost protihlukové bariéry = 4900 kg = 48,069 kN. 

Hmotnosti rotujících částí: 

V motoru (rotor motoru, ½ spojky) = 980 kg = 9,614 kN 

Ve ventilátoru (oběžné kolo, hřídel, ½ spojky) = 1700 kg = 16,677 kN 

Otáčky motoru = 991 ot/min 

 

 

 

Obr. 7: Schéma základového bloku ventilátoru 

 

Rozklad hmotnosti stroje na ventilátor a motor: 
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Výpočet těžiště protihlukové bariéry: 

 

 

Výpočet budící síly: 

Dle normy ČSN 73 1020, pro frekvence otáčení stroje 12 – 50 Hz. 

Svislý a vodorovný příčný směr: 

 (3.1) 

 V motoru = 1,538 kN 

 Ve ventilátoru = 2,668 kN 

Vodorovný podélný směr: 

 (3.2) 

 V motoru = 0,481 kN 

 Ve ventilátoru = 0,833 kN 

 

3.2   Geologický profil zeminy 

Jako geologický profil zeminy byly převzaty údaje z dřívějšího geologického průzkumu 

provedeného v místě stavby. Rozhodující vliv na únosnost pilotových základu má štěrkové 

souvrství a přítomnost podzemní vody v hloubce 8,46 m.  

Pod základovým blokem ventilátoru je uvažováno se štěrkovou vrstvou podsypu tl. 200 mm. 

Vodorovné tuhosti zeminy byly vypočteny programem GEO 5 – Piloty (viz obr. 17). 

Chybějící charakteristiky zemin byly určeny podle směrných normových charakteristik 

zemin. 

K výpočtu únosnosti základové půdy a sedání základu byl použit program GEO 5 – Patky. 
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 Název 
Vrstva 

[m] 

φef 

[°] 

cef 

[kPa] 

cu 

[kPa] 

γ 

[kN/m
3
] 

1 Návoz – F4, měkká kon. 4,9 24,5 14 30 18,5 

2 Zemina jílovitá – F6, tuhá kon. 0,5 19 12 50 21 

3 Zemina jílovitá – F6, měkká kon. 0,98 19 12 25 21 

4 Štěrk – G3, středně ulehlý 3,5 32,5 0 0 19 

5 Jíl – F8, tuhá kon. 0,12 15 5 40 20,5 

6 Jíl – F8, pevná kon. 5 15 10 80 20,5 

 

 Název 
ν 

[-] 

Edef 

[MPa] 

m 

[-] 

γsat 

[kN/m
3
] 

nh 

[MN/m
3
] 

1 Návoz – F4, měkká kon. 0,35 3,25 0,1 21 - 

2 Zemina jílovitá – F6, tuhá kon. 0,4 4,5 0,1 21 - 

3 Zemina jílovitá – F6, měkká kon. 0,4 2,25 0,1 21 - 

4 Štěrk – G3, středně ulehlý 0,25 85 0,3 21 4,5 

5 Jíl – F8, tuhá kon. 0,42 3 0,1 21 - 

6 Jíl – F8, pevná kon. 0,42 5 0,2 21 - 

 

Tab.1: Geologický profil zeminy 

 

3.3   Výpočtový model ve Scia Engineer 

Výpočet konstrukce základového bloku byl proveden v programu Scia Engineer 15, 

s funkcionalitou dynamika – obecná dynamika a podloží – interakce s podložím. V modulu 

Soilin, což je součást programu Scia Engineer, byl zadán profil zeminy (viz tab. 1), který byl 

následně použit jako plošné pružné podloží pod základovým blokem. Vodorovná tuhost 

zeminy po stranách základového bloku byla zadaná jako pružná liniová podpora na hraně 

plochy. Vodorovná tuhost podpory byla vypočtena z vodorovné tuhosti zeminy (viz obr. 17), 

vynásobené výškou působící zeminy po stranách základu – 1,4 m. Základový blok byl 

vymodelován jako deska tl. 1,5 m, se zvýšenou podoblastí tl. 2 m pod strojem. V místě 

kotvení stroje a protihlukové bariéry byly do desky vloženy vnitřní hrany. Ty byly spojeny 

s těžišti motoru, ventilátoru a protihlukové bariéry pomocí liniového tuhého ramene. Tíha 



11 

 

stroje a ventilátoru, budící síly a hmotné body byly vloženy do uzlů v příslušném těžišti, a 

díky liniového tuhého ramene byly tyto síly přenášeny na konstrukci základu. 

Logaritmický dekrement útlumu určen dle ČSN 73 0032, pro betonové tlačené prvky bez 

trhlin – υ = 0,1 

 

Zatěžovací stavy 

Vlastní tíha      Tíha stroje 

 

Tíha protihlukové bariéry     

 

Obr. 8: Zatěžovací stavy 
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Dynamické zatěžovací stavy 

Budící síly dynamických zatěžovacích stavů jsou uvažovány v příčném směru jak souhlasně, 

neboli budící síla motoru i ventilátoru působí stejným směrem, tak i ve směru přesně 

opačném, neboli nesouhlasně. Podélná složka budící síly je taktéž uvažována jak souhlasně, 

tak i nesouhlasně. Kombinací všech těchto možností vznikly 4 dynamické zatěžovací stavy 

(viz obr. 9). Celkový čas trvání zatížení byl nastaven na 1 vteřinu, s krokem po 0,01 vteřiny. 

 

Motor a ventilátor - souhlasně  Mot. a vent. – příčný souhlas., podélný nesouhlas. 

 

Motor a ventilátor - nesouhlasně   Mot. a vent. – příčný nesouhlas., podélný souhlas. 

 

Obr. 9: Dynamické zatěžovací stavy 
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Funkce dynamického zatížení 

K simulaci otáčivého pohybu stroje pomocí Scia Engineer, je zapotřebí dynamický zatěžovací 

stav nastavit do režimu obecná dynamika a k dynamickým zatěžovacím silám přidělit funkci 

sinus o frekvenci 16,517 Hz. V příčném směru jsou vloženy dvě stejné síly, jedna vodorovná 

a druhá svislá, přičemž první síla je popsána funkcí s fázovým posunem 0 a druhá síla je 

popsána stejnou funkcí s fázovým posunem π/2, díky čemu je simulován rotační pohyb 

v motoru a ventilátoru. Podélný směr je ve všech případech popsán sinusovou funkcí se 

stejným fázovým posunem, jelikož v podélném směru dochází pouze ke kmitavému pohybu. 

 

 

Obr. 10: Funkce dynamického zatížení 
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Hmotné body 

Hmotný bod při dynamickém výpočtu nahrazuje těleso a shlukuje celou jeho hmotnost do 

jednoho bodu – těžiště. Jako hmotné body byly uvažovány vlastní hmotnost základu, 

hmotnost stroje a hmotnost protihlukové bariéry. Jelikož se ve všech případech jedná o stálé 

zatížení, byla vytvořena jedna kombinace hmotných bodů, která zahrnuje všechny výše 

uvedené hmotné body. Tato kombinace hmot byla použita pro výpočet všech dynamických 

zatěžovacích stavů. 

 

Vlastní hmotnost základu    Hmotnost stroje  

 

Hmotnost protihlukové bariéry 

 

Obr. 11: Hmotné body 
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3.4   Posouzení účinků dynamického zatížení 

Vlastní frekvence kmitání základové konstrukce byly vypočteny pomocí programu Scia 

Engineer. Důležitých je prvních 6 tvaru vlastní frekvence. 

 

Obr. 12: Vlastní frekvence základové konstrukce 

 

Posouzení účinků dynamického zatížení na konstrukci 

Posouzení na rezonanci: 

Součinitel rozptylu vlivem nepřesnosti výpočtu ε1= 0,2, určen podle ČSN 73 1020, pro 

blokové základy uložené na zemině. K posouzení rezonance je použita vlastní frekvence 

konstrukce nejbližší k frekvenci budící síly motoru. 

 (3.3) 

 

 

Posouzení rychlosti kmitání: 

Mezní hodnota rychlosti kmitání podle ČSN 73 1020 pro železobetonové konstrukce 

v dobrém stavebně technickém stavu při ustáleném harmonickém kmitání o frekvenčním 

rozsahu 10 – 100 Hz je 6 mm/s.  
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Rychlost kmitání je vypočtena z maximálního přemístění uzlu způsobeného dynamickými 

účinky zatížení. 

 

Obr. 13: Přemístění uzlů způsobené dynamickým zatížením 

 

 

 

 

Posouzení účinků dynamického zatížení na stroj 

Posouzení efektivní rychlosti kmitání: 

Mezní hodnota efektivní rychlosti kmitání podle ČSN 73 1020 v místě ložiskových podpor 

pro stroj v provozních otáčkách je 2,8 mm/s. 

 

 

Posouzení účinků dynamického zatížení na osoby 

Z důvodu osamostatněného základového bloku mimo budovu, není potřeba posuzovat. 
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3.5   Návrh výztuže základového bloku 

Dynamický součinitel: 

Pro výpočet dynamického součinitele je použita vlastní frekvence konstrukce nejbližší 

k frekvenci budící síly motoru. 

 

 

Vodorovná síla a moment: 

Součinitel γf = 5 určen podle ČSN 73 1020 pro budící síly rotoru v pracovních otáčkách. 

Součinitel bere v úvahu nárůst nevyváženosti před opravou a také možné havarijní stavy na 

rotorech. 

  

  

  

  

 

Únosnost základové půdy: 

Únosnost základové půdy byla zjištěna pomocí programu GEO 5 – Patky. Bylo počítáno 

s neodvodněnými podmínkami. 

Výpočtová únosnost základové půdy - Rd = 145,61 kPa. 

Sednutí základu – 9,7 mm.  
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Zatížení Únosnost základové půdy

V d = 360,275 kN σ d = 0,146 MPa

M x = 32,328 kNm

M y = 10,1 kNm

Materiály
Beton Ocel

f ck = 25 MPa f yk = 500 MPa

γ c = 1,5 γ s = 1,15

16,67 MPa 434,78 MPa

f ctk0,05 = 1,8 MPa

f ctm = 2,6 MPa

Návrh rozměrů patky

2,5 m
2

b xmin =b ymin = 1,571 m

0,028 m

0,090 m

Rozměry patky jsou dány zadáním projektanta technologie

b x = 4,67 m c x = 2,15 m

b y = 6,45 m c y = 4,35 m

h= 2 m

1,26 m

1,05 m

Posouzení únosnosti základové půdy
Vl. tíha základu = 1867,455 kN

Zatížení = 360,2745 kN

Celkem = 2227,73 kN

28,9318 m
2
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76,99926 kPa

σ ZS = 0,077 MPa < σ d = 0,146 MPa

VYHOVUJE

Dimenzace na ohyb

Napětí v základové spáře bez uvážení vl. tíhy patky

12,4525 kPa

Momenty pro dimenzaci

101 kNm

84 kNm

Směr X
Krytí

Krytí hlavní výztuže          = 20 mm

20 mm

cnom= 45 mm

Návrh výztuže
1945 mm

132,142 mm
2

Návrh výztuže proveden na základě minimální plochy průřezu hlavní
tahové výztuže a na základě maximální vzdálenosti prutů

Návrh 20/120mm A s,x = 16886,1 mm
2

Posouzení výztuže
7341,783 kN

0,105 m

13971,8 kNm

M Ed,x = 101 kNm < M Rd,x = 13971,8 kNm

VYHOVUJE
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Konstrukční zásady
Omezení množství hlavní tahové výztuže

16733 mm
2

504000 mm
2

A s,min = 16733 mm
2

< A s = 16886,1 mm
2

A s = 16886,1 mm
2

< A s,max = 504000 mm
2

VYHOVUJE

Omezení výšky tlačené oblasti

0,054

0,616858

ξ= 0,054 < ξ bal = 0,61686

VYHOVUJE

Maximální osová vzdálenost hlavní výztuže
s= 120 mm

s max = 250 mm > s = 120 mm

VYHOVUJE

Minimální světlá vzdálenost hlavní výztuže

27 mm

s = 100 mm

s min = 27 mm < s = 100 mm

VYHOVUJE

Kotevní délka
Výpočet tahové síly, která má být zakotvena

1000 mm

1750,5 mm

760 mm

496,645 kN

215,716 kN
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Výpočet kotevní délky

1,197 MPa

2,69321 MPa

12,775 MPa

23,71658 mm

23,717 mm

200 mm

l bd = 200 mm < x= 1000 mm

Stačí rovný prut - prut se nemusí ohýbat

Směr Y
Návrh výztuže

1925 mm

111,885 mm
2

Návrh výztuže proveden na základě minimální plochy průřezu hlavní
tahové výztuže a na základě maximální vzdálenosti prutů

Návrh 20/120mm A s,y = 12226,1 mm
2

Posouzení výztuže
5315,678 kN

0,098 m

10024,4 kNm

M Ed,y = 101 kNm < M Rd,y = 10024,4 kNm

VYHOVUJE

Konstrukční zásady
Omezení množství hlavní tahové výztuže

11990 mm
2

504000 mm
2

A s,min = 11990 mm
2

< A s = 12226,1 mm
2

A s = 12226,1 mm
2

< A s,max = 504000 mm
2

VYHOVUJE
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Omezení výšky tlačené oblasti

0,051

0,616858

ξ= 0,051 < ξ bal = 0,61686

VYHOVUJE

Maximální osová vzdálenost hlavní výztuže
s= 120 mm

s max = 250 mm > s = 120 mm

VYHOVUJE

Minimální světlá vzdálenost hlavní výztuže

27 mm

s = 100 mm

s min = 27 mm < s = 100 mm

VYHOVUJE

Kotevní délka
Výpočet tahové síly, která má být zakotvena

1000 mm

1732,5 mm

551 mm

359,587 kN

114,29 kN

Výpočet kotevní délky

1,197 MPa

2,69321 MPa

9,348 MPa

17,35485 mm

17,3548 mm
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U základového bloku, vzhledem k velké zatěžovací ploše a tloušťce, nehrozí protlačení 

základu, tudíž protlačení není potřeba počítat. Základ je z důvodu dynamického zatížení navíc 

konstrukčně vyztužen vnitřní kubickou výztuží Ø12/600 mm. 

 

 

Obr. 14: Foto výztuže základového bloku z výstavby, 21. 1. 2015  

200 mm

l bd = 200 mm < x= 1000 mm

Stačí rovný prut - prut se nemusí ohýbat
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4   Základ odlučovací stanice 

Odlučovací stanice je tvořená ocelovou nosnou konstrukcí o půdorysném osovém rozměru 

21,150 x 9,820 m, na které je uložena technologická část objektu, a sice filtry a stanice 

rozvodny. Osový systém ocelové konstrukce je navržen se třemi podélnými řadami sloupů 

v osových vzdálenostech 4,910 x 4,910 m, a pěti příčnými řadami sloupů v osových 

vzdálenostech 5,235 x 5,340 x 5,340 x 5,235 m. Založení ocelové konstrukce je řešeno jako 

hlubinné, pomocí velkoprůměrových vrtaných pilot. Piloty se nachází pod každým sloupem 

ocelové konstrukce. Piloty jsou v hlavě spojeny pomocí železobetonového základového roštu 

 

 

Obr. 15: Foto základového roštu z výstavby, 18. 12. 2014 

 

4.1   Zatížení základu odlučovací stanice 

Hlavní část zatížení základu tvoří zatížení od sloupů ocelové konstrukce. Ocelové sloupy 

HEB 400 přenáší zatížení z technologie filtrů. Zatížení na základ v místě kotvení ocelových 

sloupů bylo převzato od projektanta ocelové konstrukce jako reakce v podporách pat sloupů. 

Tyto zatížení byly vloženy, jako bodové síly v místě kotvení sloupů. Dalším zatížením 

působícím na rošt základové konstrukce je tíha soklové stěny, tíha opláštění, zemina nad 

základovým roštem, podlahová konstrukce a užitné zatížení v budově rozvodny. Tyto zatížení 
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působící na rošt, byly vloženy jako liniové zatížení na prut. Zatížení soklovou stěnou 

nepůsobí na osu prutu, tudíž bylo vloženo s příslušnou excentricitou – 290 mm. 

Soklová stěna: 

  

Opláštění Kingspan KS1150 FR: 

 

Zemina nad základovým roštem: 

  

ŽB podlaha nad základovým roštem: 

  

Užitné zatížení v budově rozvodny: 

  

 

4.2   Model ve Scia Engineer 

V programu Scia Engineer byla vymodelována konstrukce základového roštu s pilotami. Rošt 

byl vložen prutovými prvky z betonu průřezu 1,2x0,7 m. Piloty byly vloženy jako betonový 

prutový prvek průměru 1,2 m, délky 7,5 m.  

 

Obr. 16: Model základu ve Scia Engineer 
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Pruty byly podepřeny liniovými pružnými rameny pro simulaci zeminy v okolí základu. 

Vodorovná tuhost zeminy byla vypočítána pomocí programu GEO 5 – Piloty (viz obr. 17). 

Pro zadání vodorovné tuhosti liniového pružného ramene na pilotě bylo potřeba vypočtené 

hodnoty z programu GEO 5 vynásobit průměrem piloty – 1,2 m. Pro zadání vodorovné tuhosti 

liniového pružného ramene na roštu bylo potřeba vypočtené hodnoty z programu GEO 5 

vynásobit výškou roštu – 0,7 m. 

 

Obr. 17: Vodorovné tuhosti zeminy 

 

Tuhost podepření piloty ve svislém směru, byla zadána jako pružná podpora v uzlu v patě 

piloty. Tuhost podepření byla vypočítána z mezní zatěžovací křivky piloty – 

1763,58 / 0,025 = 70,54 MN/m 

 

Obr. 18: Mezní zatěžovací křivka piloty 
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Tuhost podepření roštu ve svislém směru byla vypočítána pomocí programu GEO 5 – Patky, 

jako kontaktní napětí / sednutí = 64,9 kPa / 0,0098 m = 6,62 MN/m3. Vypočtenou tuhost je 

potřeba vynásobit šířkou základového roštu – 6,62 x 1,2 = 7,94 MN/m
2. Při výpočtu 

v programu GEO 5, bylo v okolo základového roštu uvažováno přitížení, v okolí pásu, od ŽB 

desky a užitného zatížení v budově rozvodny.  

 

4.3   Návrh výztuže roštu 

Vnitřní síly na prutech roštu: 

 

Obr. 19: Normálové síly v roštu 

 

Obr. 20: Posouvající síly Vy v roštu 
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Obr. 21: Posouvající síly Vz v roštu 

 

Obr. 22: Momenty My v roštu 

 

Obr. 23: Momenty Mz v roštu 
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Materiály
Beton Ocel

f ck = 25 MPa f yk = 500 MPa

γ c = 1,5 γ s = 1,15

16,67 MPa 434,78 MPa

f ctk0,05 = 1,8 MPa

f ctm = 2,6 MPa

Rozměry
b= 1,2 m Šířka je dána průměrem piloty
h= 0,7 m

Krytí

Krytí hlavní výztuže          = 20 mm

20 mm

Krytí třmínků  sw= 12 mm

32 mm

cnom= 40 mm

Podélný pás - svislý směr

M Ed = 537,59 kNm

650 mm

2114 mm
2

Návrh: 9 20 A s = 2827 mm
2

Posouzení výztuže
1229,13 kN

0,07682 m

761,166 kNm

M Ed = 537,59 kNm < M Rd = 761,166 kNm

VYHOVUJE
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Konstrukční zásady
Omezení množství hlavní tahové výztuže

1040 mm
2

33600 mm
2

A s,min = 1040 mm
2

< A s = 2827 mm
2

A s = 2827 mm
2

< A s,max = 33600 mm
2

VYHOVUJE

Omezení výšky tlačené oblasti

0,118

0,61686

ξ= 0,118 < ξ bal = 0,61686

VYHOVUJE

Maximální osová vzdálenost hlavní výztuže

250 mm

134,5 mm

s max = 250 mm > s = 134,5 mm

VYHOVUJE

Minimální světlá vzdálenost hlavní výztuže

27 mm

114,5 mm

s min = 27 mm < s = 114,5 mm

VYHOVUJE

Příčný pás - svislý směr

M Ed = 488,9 kNm

630 mm

1983 mm
2

Návrh: 9 20 A s = 2827 mm
2
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Posouzení výztuže
1229,13 kN

0,07682 m

736,583 kNm

M Ed = 488,9 kNm < M Rd = 736,583 kNm

VYHOVUJE

Konstrukční zásady
Omezení množství hlavní tahové výztuže

1008 mm
2

33600 mm
2

A s,min = 1008 mm
2

< A s = 2827 mm
2

A s = 2827 mm
2

< A s,max = 33600 mm
2

VYHOVUJE

Omezení výšky tlačené oblasti

0,122

0,61686

ξ= 0,122 < ξ bal = 0,61686

VYHOVUJE

Maximální osová vzdálenost hlavní výztuže

250 mm

134,5 mm

s max = 250 mm > s = 134,5 mm

VYHOVUJE

Minimální světlá vzdálenost hlavní výztuže

27 mm

114,5 mm

s min = 27 mm < s = 114,5 mm

VYHOVUJE
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Příčný pás, podélný pás - vodorovný směr

M Ed = 494,08 kNm

1150 mm

1098 mm
2

Návrh: 4 20 A s = 1257 mm
2

Posouzení výztuže
546,522 kN

0,05856 m

615,699 kNm

M Ed = 494,08 kNm < M Rd = 615,699 kNm

VYHOVUJE

Konstrukční zásady
Omezení množství hlavní tahové výztuže

1074 mm
2

33600 mm
2

A s,min = 1074 mm
2

< A s = 1257 mm
2

A s = 1257 mm
2

< A s,max = 33600 mm
2

VYHOVUJE

Omezení výšky tlačené oblasti

0,051

0,61686

ξ= 0,051 < ξ bal = 0,61686

VYHOVUJE

Maximální osová vzdálenost hlavní výztuže

250 mm

115,2 mm

s max = 250 mm > s = 115,2 mm

VYHOVUJE
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Minimální světlá vzdálenost hlavní výztuže

27 mm

87,2 mm

s min = 27 mm < s = 87,2 mm

VYHOVUJE

Smyková výztuž- svislý směr
Únosnost průřezu bez smykové výztuže

V Ed = 285,58 kN

N Ed = 44,2 kN

d= 630 mm

0,12

1,56344 < 2

0,00374 < 0,02

0,05262 MPa < 0,2*f cd = 3,33

k 1 = 0,15

304,756 kN

0,3421

264,598 kN

V Rd,c = 264,598 kN < V Ed = 285,58 kN

NEVYHOVUJE - NUTNO NAVRHNOUT SMYKOVOU VÝZTUŽ

Návrh smykové výztuže

sw = 12 mm

n= 4

0,00045 m
2

0,567 m

0,39052 m

s l = 0,3 m
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371,746 kN

α cw = 1

0,54

3061,8 kN

V Rd,s = 371,746 kN > V Ed = 285,58 kN

VYHOVUJE

Konstrukční zásady
Minimální stupeň vyztužení

0,00126 > 0,0008 VYHOVUJE

Maximální vzdálenost třmínků

0,4725 m

s l = 0,3 m < s l,max = 0,4725 m

VYHOVUJE

Maximální vzdálenost větví třmínků

0,4725 m

0,36933 m

s t = 0,36933 m < s t,max = 0,4725 m

VYHOVUJE

Smyková výztuž - vodorovný směr
Únosnost průřezu bez smykové výztuže

V Ed = 205,12 kN

N Ed = 48,05 kN

d= 1150 mm

0,12

1,41703 < 2

0,00351 < 0,02

0,0572 MPa < 0,2*f cd = 3,33
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k 1 = 0,15

289,295 kN

0,29519

244,538 kN

V Rd,c = 244,538 kN > V Ed = 205,12 kN

VYHOVUJE

Přesahová délka výztuže

1,197 MPa

2,69321 MPa

807,182 mm

1,09545

l 0 = 884,224 mm

300 mm

l o = 884,224 mm > l 0,min = 300 mm

VYHOVUJE
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4.4   Návrh výztuže pilot 

Vnitřní síly na pilotách: 

 

Obr. 24: Normálové síly v pilotách 

 

Obr. 25: Posouvající síly Vy v pilotách 
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Obr. 26: Posouvající síly Vz v pilotách 

 

Obr. 27: Momenty My v pilotách 

 

Obr. 28: Momenty Mz v pilotách 
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Výztuž pilot byla navržena pomocí programu GEO 5 – Piloty (viz obr. 30). Jako geologický 

profil zeminy byly převzaty údaje z dřívějšího geologického průzkumu provedeného v místě 

stavby (viz tab. 1). Síly působící v hlavě piloty byly převzaty z výpočtového modelu ze Scia 

Engineer. Byly vybrány největší normálové síly, jak tahové tak tlakové, a k nim příslušné 

momenty a posouvající síly, pak byly vybrány největší momenty ve směru y a k nim příslušné 

posouvající síly, moment ve směru z a normálová síla, a nakonec byly vybrány největší 

momenty ve směru z a k nim příslušné posouvající síly, moment ve směru y a normálová síla 

 

Obr. 29: Uvažované zatížení v hlavě piloty 

Pomocí programu GEO 5 – Piloty byla na největší kombinaci působících sil navržena výztuž 

16 ks Ø 16. Krytí výztuže piloty je 100 mm. Sednutí piloty, při největším svislém zatížení 

748,52 kN, je 4,5 mm. 

 

Obr. 30: Návrh výztuže programem GEO 5 – Piloty 

Posouzení svislé únosnosti piloty 

Posouzení svislé únosnosti bylo stanoveno pomocí směrné únosnosti, což je hodnota zatížení, 

při které ustálené sedání hlavy piloty dosáhne 25 mm (viz obr. 18). 
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4.5   Návrh výztuže soklové stěny 

Soklová stěna tloušťky 180 mm a výšky 1470 mm, která je napojena na základový rošt je 

navržena kolem stanice rozvodny. Spojení se základovým roštem je provedeno vyčnívající 

výztuží ze základového roštu. Mezi roštem a soklovou stěnou je dilatační spára. Soklová stěna 

přenáší část zatížení z obvodového pláště. Dále v průběhu výstavby dojde k zasypání zboku 

zeminou výšky 0,7 m z jedné strany. Později v průběhu výstavby bude stěna zeminou 

zasypána i z druhé strany stejné výšky. Výška soklové stěny je v místě dveřních a vratových 

otvorů snížena na 500 mm. 

.  

 

Obr. 31: Vodorovná složka zatížení nasypané zeminy  

 

Vnitřní síly na stěně: 

Vnitřní síly působící v patě stěny byly vypočteny programem Scia Engineer. 

N = -10,15 kN 

V= 2,91 kN 

M = -0,73 kNm 

Z důvodu malých vnitřních sil je omezující podmínkou pro návrh výztuže minimální plocha 

výztuže. Stěna bude vyztužena konstrukčně výztuží svislou Ø 8/150 mm a vodorovnou 

Ø 8/200 mm.  
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Krytí

Krytí hlavní výztuže          = 8 mm

25 mm

cnom= 35 mm

Konstrukční zásady tahové výztuže
Omezení množství hlavní tahové výztuže

270 mm
2

10800 mm
2

A s,min = 270 mm
2

< A s = 335 mm
2

A s = 335 mm
2

< A s,max = 10800 mm
2

VYHOVUJE

Maximální osová vzdálenost hlavní výztuže

400 mm

s = 150 mm

s max = 400 mm > s = 150 mm

VYHOVUJE

Minimální světlá vzdálenost hlavní výztuže

27 mm

s = 142 mm

s min = 27 mm < s = 142 mm

VYHOVUJE

Konstrukční zásady vodorovné rozdělovací výztuže
Maximální vzdálenost výztuže
s l,max = 0,4 m

s l = 0,2 m < s l,max = 0,400 m

VYHOVUJE

Minimální plocha výztuže

135 mm
2

62,75 mm
2

A sw = 251 mm
2

A s,min = 135 mm
2

< A s = 251 mm
2

A s,min = 63 mm
2

< A s = 251 mm
2

VYHOVUJE
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4.6   Návrh kotvení sloupů 

 

Obr. 32: Schéma kotvení ocelové konstrukce 

 

Každý sloup je do základového roštu ukotven dvojcí předem zabetonovaných kotevních 

šroubů s kotevní hlavou z oceli S355J2. Dovolená odchylka umístění šroubů od projektové 

polohy je ± 20 mm. Kotevní šrouby jsou utaženy na předpětí rovné 70% únosnosti kotvení. 

Kotevní šrouby se nesmí jakkoli nadvařovat. 

Přenos tahových sil 

Největší tahová síla vznikne v kotvení sloupu č.1: Rz=-550,4 kN 

Tahová síla v jednom šroubu: Nt,Sd=550,4/2=275,2 kN 

Minimální plocha průřezu šroubu: 

 

Návrh: 2xM42x3 (As=0,001206 m
2
) 

Únosnost v otlačení betonu: 
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Únosnost betonu v tahu a soudržnosti:  

 

Minimální plocha kotevní hlavy: 

 

Účinná hloubka šroubu: 

 

Minimální hloubka zabetonování: 

 

 

 

 

Přenos vodorovných sil 

Vodorovné síly v patě sloupu jsou přenášeny do základu třením mezi betonem a ocelovou 

kotevní deskou. 

 (4.1) 

Součinitel tření mezi betonem a ocelí μ=0,2 

 

 

Tab.2: Posouzení přenosu vodorovných sil 

Návrh smykové zarážky 

Smyková zarážka z profilu IPE 270 je navržena k přenesení posouvajících sil v místě 

ukotvení ocelové konstrukce do základového roštu. Pro výpočet je uvažována maximální 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nc -550,4 -158,5 -45,2 152,3 -507 168,7 326,8 344 353,5 125,7 -548 -210 -39,1 141,6 -516,1

μ(Nc++Nc) -50,14 28,238 50,898 90,398 -41,46 93,678 125,3 128,74 130,64 85,078 -49,66 17,938 52,118 88,258 -43,28

Vmax 381,6 238,7 220,7 88,5 346,4 15 2,5 1,7 99 79,1 383,7 249,8 228,3 78,9 349,3

Zarážka A A A N A N N N N N A A A N A
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posouvající síla v podpoře č. 11. Ocelový profil bude po celém obvodu přivařen na patní 

plech koutovým svarem a = 4 mm. 

Ry,max=383,7 kN 

 

Návrh: h=230 mm 

 

Obr. 33: Schéma smykové zarážky 

Posouzení svaru smykové zarážky: 

Smykové namáhání je přenášeno svarem na stojině: 

 

 

 

Ohybové namáhání je přenášeno svary na pásnicích: 

 

 

 

 Svar VYHOVUJE 
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5   Závěr 

Byla provedena statická analýza základové konstrukce odlučovací stanice a základové 

konstrukce ventilátoru. Na základ ventilátoru působí dynamické účinky od stroje. V programu 

Scia Engineer byl vytvořen model základu, dále byly programem spočteny vlastní frekvence 

kmitání základu a přemístění uzlů. Následně byl proveden posudek na rychlost kmitání 

základu, posudek na rezonanci, a posudek na vliv efektivního kmitání základu na stroj. 

Posudek vlivu kmitání na osoby nebylo potřeba provádět, jelikož se v okolí základu mimo 

údržbu nebudou pohybovat žádné osoby. Dále byl proveden návrh výztuže základu a posudek 

únosnosti základové půdy pod základem. V programu Scia Engineer byl také sestaven model 

pilotového založení odlučovací stanice, kde nejnáročnější částí bylo určení tuhosti podepření 

prutů. Tyto tuhosti byly spočteny za pomocí programu GEO 5 – Piloty a GEO 5 – Patky. 

Následně byl proveden návrh výztuže základového roštu a návrh výztuže piloty, který byl 

proveden programem GEO 5 – Piloty. Pilota byla také posouzena na svislou únosnost. Dále 

byl proveden návrh výztuže soklové stěny, kde z důvodu velmi malých působících sil na stěnu 

byla výztuž navržena pouze konstrukčně. V patách ocelových sloupů odlučovací stanice bylo 

navrženo a posouzeno kotvení do základového roštu. U některých sloupů bylo potřeba, 

z důvodu velkých posouvajících sil v patě, navrhnout smykovou zarážku. Na závěr byla 

vyhotovena projektová dokumentace výkresů tvarů a výkresů výztuží posuzovaných 

konstrukcí. Některé konstrukce nebo jejich části posuzované v této práci nemusí přesně 

odpovídat skutečnému provedení na stavbě z důvodu nepřesností v podkladech a z důvodu 

změn v projektu během výstavby. 
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