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Hlub
binné zák
klady

Obr.
O 1. Druhhy hlubinnéého zakládán
ní
a - piloty
y; b - studněě; c - keson; d - podzem
mní stěny

Důleežité pro náávrh:
 zatížení
z
 idealizovaný
i
ý geol. proffil
 mat.
m model základů (ottázka únosn
nosti; interakkce)
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SCH
HEMA EV
VROPSKÉ KLASIFIK
KACE PIL
LOT

uace v ČR:
Situ
75-8
85% vrtanéé typu B
10-1
15% předráážené frankki typu A
zbyttek vibrotlaakové VUIIS (vesměss typ A) a rražené želeezobetonov
vé prefabrikkované
vody:
Dův
A)
A geotechhnické poddmínky - v relativně malé hloub
bce (10-20 m) je skallní podloží.
nadlloží je pesttré – metodda vrtání jee univerzálnní
B)
B historiccky zvládnuuté maloprrofilové vrttání, přech
hod na velk
koprofilovéé nečinil prroblémy
ZÁKLADY
Y
PILOTOVÉ Z
(1) Piloty
P
jsou nejrozšířennější a nejv
více používvané prvky hlubinných
h základů. D
Dělí se pod
dle schémattu na
obr.5
5.1 do 2 skuupin:
a)
a piloty rražené (dispplacement),, kdy se zzemina z prrostoru, kteerý pilota v základovéé půdě zauujímá
neodstraaňuje, nýbržž je stlačenaa do stran i pod patu piiloty; o prov
vádění těchtto pilot pojeednává ČSN
N EN
12699 P
Provádění sppeciálních geotechnick
g
kých prací – Ražené pilloty (2001),
pilotty vrtané (non displaceement, repla
acement), kddy se zemin
na v průběhu
u prováděníí odstraňujee z prostoru
budo
oucí piloty; o jejich proovádění pojednává ČSN
N EN 1536 Provádění speciálníchh geotechnicckých prací –
Vrtaané piloty (22009).
(2) Pro
P návrh pilot platí usstanovení ČSN EN 19997-1 Navrho
ování geotecchnických kkonstrukcí – část 1: Obbecná
prav
vidla (2006)), zejména kap.
k 7.
(2) Vrtané
V
pilotty jsou nosnné prvky, ktteré přenášeejí zatížení ze
z stavební konstrukcee do základo
ové půdy a//nebo
omeezují deform
mace. Zahrnnují jak prv
vky průřezuu kruhovéh
ho, tak i lam
mely podzeemních stěn
n s nekruhoovým
průřřezem. Pilotty kruhovéhho průřezu mají
m průměěr dříku 0,3 m  d  3,0 m, který může být jednotný poo celé
výšcce, teleskoppicky proměěnný, nebo s rozšířením
m v patě, přičemž
p
pom
měr délky ppiloty k prů
ůměru L/d  5.
Nek
kruhové lam
mely podzem
mních stěn mají nejmeenší příčný
ý rozměr Wi  0,4 m a poměr mezi
m
největšším a
nejm
menším příččným rozm
měrem Li/W
Wi  6 a pllochu průřeezu A  15 m²,
m přičem
mž průřez laamely musíí být
beto
onován najeddnou (bez koutových
k
pažnic).
p
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P
raženné jsou prvkky s průměrrem d  0,1 5 m a instaalují se v záákladové půůdě beraněním, vibrovááním,
(3) Piloty
zatlaačováním neebo šroubovváním.

Přen
nos zatížení

- patou
- pláštěm
m
- obojím
m

Značčná část pilooty v zemi (vhánění,
(
ottvor, vibrovvání)
Osam
mělá pilota

Skupina pilot (min. 2)
svazek, řada, pole

Rozdělení:
o 0,6m
a) přříčný rozměěr: maloprůůměrové - do
velkoprůůměrové
mikropilloty
kořenové piloty
b) sk
klon: svislé
šikmé
c) přřenos zatížeení: opřená - patou
plovouccí (třecí) - pláštěm
p
vetknuttá - kombinaace
d) zp
působ namááhání: tlačenné
tahovvé (pláštěm)
ohybeem (vodorov
vná zatíženní)
vzpěrr
e) materiál:
m
dřevvěné
železobetonovvé a ocelovéé
přeedpjatý betoon
f) vý
ýrobní postuup: prefabriikované vhááněné beranněním
prefabrikkované vhán
něné vibrovváním
prefabrikkované vhán
něné vplachhováním
prefabrikkované vhán
něné šrouboováním
zhotovenné na místě vrtáním
zhotovenné na místě předrážením
m
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Tech
hnologické postupy výýroby
a) dřřevěné: vvýhody
ssnadná mannipulace
ddlouhá životnost pod HPV
H

nevýhody
n
zničení v odol. zemiinách
hnití při změnách HPV
H

b) prrefabrikovaané železobeetonové: maasivní
dutté
prrůnik do 60 m

Železobetono
ová pilota
Obr. 2. Ž
a - s upravený
ným hrotem;; b - bez hro
otu
Výh
hoda - snadnné beranění
c) přředrážené ppiloty
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Obr.. 3. Pilota Franki
a - příprava
p
bettonáže; b - vhánění
v
pažžnice beraněěním na betonovou zátk
ku; c - vhánnění pažnicee beraněním
m; d konec berranění; e - betonáž beraaněním; f - vložení
v
výzttuže; g - hottová pilota
d) vý
ýpažnicové (typ RAYM
MOND) - ponechání výýpažnice
e) occelové
f) žeelezobetonoové zhotovenné na místě

Obr.
O 4. Velkooprůměrováá pilota Bau
uer
a - schémaa systému; b - vykrojen
ní paty v souudržných zeeminách; c - vložení výýztuže; d - betonování
b
prům
měr 0,25 - 7 m
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Obr. 5.. Systém odddělené beto
onáže (Armabeton)
a - vrtání; b - vložení injjekční trubk
ky; c - vložeení výztuže;; d - vyplnění piloty štěěrkem; e - in
njektáž pilooty
cemeentovým mllékem
m
((kořenové piloty)
p
g) mikropiloty
po
ostup: vrt o průměru 1000 - 200 mm
m
výplňň cementovvou zálivkou
u
zapuštění výztužže
injekktáž kořenovvé části

Obr. 6. M
Mikropilotaa (Verfel)
a - vrtání; b - vložení vý
ýztuže; c - ttlaková injek
ktáž kořenu
u; d - hotováá mikropilota

podm
mínky: přísnné dodrženíí technologiie (vodní sooučinitel zállivky a injek
ktáže), vhoddné proinjek
ktování kořeene

N
Návrh
hlubinn
h
ných zák
kladů dle
d EC 7
PIL
LOTOV
VÉ ZÁKL
LADY
PLA
ATNOST NORMY, MEZNÍ STAVY, ZATÍŽEN
NÍ A NÁV
VRHOVÉ PŘÍSTUP
PY
Kap
pitola 7 je členěna do
d článků:
Přednášky
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 všeobeecné údajee
 seznam
m mezníchh stavů
- vvšeobecnéé poznámk
ky
- zzatížení vyyvolaná přřemístěním
m základo
ové půdy
 zatíženní a návrhoové situace
 návrhoové metodyy a návrho
ová doporručení
 zatěžovvací zkouššky pilot
- vvšeobecnéé poznámk
ky
- sstatické zaatěžovací zkoušky
- ddynamické zatěžovaací zkouškky
 osově zzatížené piloty
p
- nnávrh na základě
z
mezního staavu
- oodpor zákkl. půdy v tlaku
t
- oodpor zákkl. půdy v tahu
t
- ssvislé defoormace pilotových zzákladů (M
MS použittelnosti)
 příčně zatížené piloty
p
 konstruukční návrrh pilot
 dozor nnad prováděním
Norrma platí ppro:
 opřenéé piloty
 plovouucí piloty (tj.
( osově zatížené)
z
 tažené piloty
 příčně zatížené piloty
p
Pilo
oty instaloované:
 vrtáním
m
 ražením
m (tj. beraaněním, vib
brováním
m, zatlačováním, šrou
ubováním
m)
 obojí s injektáží nebo bez injektáže
DĚNÍ, KO
ONTROLU
U nad provváděním a DOHLED se musíí použít no
ormy
Pro PROVÁD
(všeechny ČSN
N EN XXX: Provád
dění speciáálních praací – XXX
X):
 1536 – Vrtané piiloty
 12063 – Štětové stěny
 12699 – Ražené piloty
 14199 - Mikropiiloty
EC 7-1 (jako ostatní euurokódy) je založen na teorii mezních
m
stavů,
s
přiččemž pro aplikaci na
n
pilo
otové záklaady můžem
me sestav
vit následuj
ující sezna
am MS:
 ztráta ccelkové stability (1.MS pro o samělou pilotu,
p
neb
bo pro skuupinu pilott z hlediskka
vnější úúnosnosti zjm. zabo
oření)
 zdvih nnebo nedoostatečná únosnost
ú
v tahu pilo
otového záákladu (os amělá pilo
ota spojenná se
zákl. k-cí, nebo skupina
s
zaatížená tahhem)
Přednášky
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 porušenní zákl. půůdy důsled
dkem příččného zatížžení piloto
ového zákl
kladu (osam
mělé i
skupinyy příčně zatížené
z
– vnější únoosnost (po
orušení sm
mykem i tlaakem))
 konstruukční poruušení pilotty v tlaku,, tahu, ohy
ybu, vyboččení nebo smyku (tzzv. vnitřníí
únosnoost příslušnného průřezu osaměělé piloty nebo skup
piny pilot – souvisí
s dimennzováním
m)
 kombinnované poorušení v základové
z
půdě a k--ci
 nadměrrné sedáníí (v podstaatě 2 MS – otázka co
c je nadm
měrné sedáání??)
 nadměrrné nadzddvižení dnaa (opět 2 M
MS z hled
diska zatížení tahem
m – nadměrrná svislá
deform
mace: otázkka co je naadměrný zzdvih??)
 nadměrrný boční pohyb (zaase 2.MS – nadměrn
ná vodoro
ovná (příčnná) deform
mace: otázzka
co je nadměrná příčná
p
defformace??)
 nepřijaatelné vibrrace (při in
nstalaci?, ppři provozzu strojů založených
z
h na pilotáách?)
Pro případ náávrhu pilottových zák
kladů se jaako zatížeení uvažuje:
 tíha zem
miny, horrniny a vod
dy
 zemní a hydrostaatické tlak
ky
 hydroddynamickáá zatížení (volné voddy) a even
nt. tlak vln
n
 proudoové tlaky (podzemní
(
í vody)
 stálá a užitná zattížení z k-cí
 zatíženní povrchuu
 změna zatížení odstranění
o
m nebo výýkopem zákl. půdy
 dopravvní zatíženní
 pohybyy vyvolanéé účinkem
m ražby poodzemních
h prostor a poddolovváním
 bobtnáání a smršťťování zák
kl. půdy (vvyvolané vegetací
v
a změnou w
w)
 pohybyy vyvolanéé konsolid
dací, usmyyknutím nebo sedán
ním zákl. ppůdy
 pohybyy vyvolanéé degradací, disperzzí, zhutňov
váním a ro
ozpouštěnním zákl. půdy
p
 pohybyy, zrychlenní a příslu
ušné síly vvyvolané zemětřesen
z
ním, výbucchy, vibraacemi a
dynam
mickým zattížením
 teplotnní vlivy (tj. účinky mrazu)
m
 přepínaací síly z kotev
k
a rozpěr
 negativvní plášťové tření
Na základě těěchto údajů lze sestaavit tyto nnávrhové situace,
s
ressp. jejich kklasifikaci:
 kombinnace zatížení a zatěžžovací příípady
 obecnáá vhodnostt základov
vé půdy z hlediska stabilitního
s
o i deform
mačního
 umístěnní, pojmennování, po
opis a klassifikace rů
ůzných zón
n (vrstev) zákl. půd a prvků k-ce
k
(sestavvení výpoččetního mo
odelu)
 sklon vvrstev
 kavernny v základdové půděě, podzemnní k-ce ap
pod.
 souseddní stávajíccí, nebo i budoucí
b
kk-ce
 nepravvidelnosti zákl.
z
půdy
y – existennce tvrdýcch, nebo i měkkých
m
vvrstev
 diskonttinuity – poruchy,
p
pukliny,
p
trrhliny
Přednášky
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 nestabiilita horninnových blloků
 dutiny vzniklé vyyluhováníím
 vlivy pprostředí (cchemické koroze, zvvětrávání,, citlivost k-ce atd.)
K vlastnímu
v
n
návrhu lzze přistoup
pit 2mi zppůsoby:
1. ppřemístění (deformaace) zákl. půdy se považuje
p
za
z zatíženíí (pak je třřeba rozboor
iinterakce k-ce
k a zák
kl. půdy prro stanoveení velikossti zatěžovvacích sil))
2. sstanoví see horní hraanice síly, kterou je schopna pilota
p
přennést (jako zatížení
nnávrhové)) a zkoumáá se, zda ppřetvořeníí zákl. půd
dy vyvolá sílu menšíí)
Při těchto návvrhových situacích jsou
j
návrhhové velik
kosti (smy
ykové) pevvnosti zák
kl. půdy
hod
dnotami m
maximálníími (horním
mi)
Norrma uvádí následujíící druhy zatížení,
z
vy
vyvolaného
o přemístěěním záklaadové půd
dy:
 negativvní plášťové tření piilot
 nadzdvvihování dna
d (staveb
bní jámy)
 příčné zatížení (vvyvolané např. rozddílnými vý
ýškami terrénu, šikm
mým teréneem apod)

NÁ
ÁVRHOVÉ
É METOD
DY
Náv
vrh pilotovvých záklaadů je zalo
ožen na jeednom z náásledujícícch postupůů:
 z výsleedků staticckých zatěěžovacích zkoušek, jež
j byly potvrzeny
p
vvýpočty a jsou
v soulaadu s ostattními relev
vantními zzkušenostm
mi
 na záklladě empirrických a analytickýých výpoččetních meetod, jejichhž platnosst byla
potvrzeena statickkými zatěžžovacími zzkouškam
mi (považo
ované vžd
dy za základní)ve
srovnattelných situacích
 na záklladě výsleedků dynam
mických zzatěžovacíích zkoušeek, jejichžž platnost byla
b
potvrzeena statickkými zatěžžovacími zzkouškam
mi ve srovn
natelných situacích
 na pozoorovaném
m chování srovnateln
s
ného pilotového zák
kladu prokkazujícím, že tento
přístupp je podpořřen průzku
umem stavveniště a zkouškam
z
mi základovvé půdy
Zatěěžovací zkkoušky se musí prov
vádět:
 pokud jjde o druhh piloty a metodu
m
innstalace prro kterou není
n srovnnatelná zku
ušenost
 pokud se jedná o zeminy, nebo zatížžení pro které
k
není srovnateln
s
ná zkušeno
ost
 pokud byly v průůběhu insttalace pilooty zjištěny
y odchylk
ky od půvoodních přeedpokladůů
danýchh geotechnnickým prů
ůzkumem
m
 pokud se vyskytly nepředv
vídané tecchnologick
ké potíže
OSO
OVĚ ZAT
TÍŽENÉ PILOTY
P
Je třřeba prokáázat, že ossově zatížeené pilotyy vyhoví následující
n
m MS:
 únosnoost osaměllé tlačené nebo tažeené piloty (1.MS)
 únosnoost skupinyy pilot tlaččených neebo tažený
ých piloty (1.MS skuupiny pilo
ot)
 nadměrrná deform
mace osov
vě zatíženéé piloty (2
2.MS pilotty)
Přednášky
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 nadměrrná deform
mace tlačeeného neb o taženého
o pilotovéého základdu (2.MS skupiny
s
piloty)
Stan
novení náávrhovéhoo odporu z hlediskaa 1.MS
Z 5tti základnních případdů 1.MS:
a)
a
b)
b
c)
c
d)
d
e)
e

EQU – vnější rovnováha (stabilita)
(
STR – vnitřní poorušení (diimenze)
GEO – pevnost zákl.
z
půdy
y
UPL – ztráta rovvnováhy v důsledkuu vztlaku
HYD – ztráta rovvnováhy z titulu hyydraulickéh
ho gradien
ntu

přicchází při nnávrhu piloot v úvahu
u:
GEO a výjim
mečně STR
R, resp. zccela výjim
mečně UPL
L (skupinaa pilot nam
máhána vzttlakem).
Obeecný vztahh pro přípaady porušeení ad c)G
GEO + ad b)STR:

Ed  Rd

/1/

Ed – náávrhová hoodnota vlivu zatíženní
Rd - náávrhová hoodnota odp
poru (k zaatížení)
Obeecný vztahh pro přípaad porušen
ní ad d)UP
PL:

Vdst , d  Gstb, d  Rd

2/
/2

Vdst,d – návrhováá hodnota kombinacce nestabillizujícího stálého a
dočasnéhho svislého
o zatížení
Gstb,d – návrhováá hodnota stabilizujíícího stáléého zatížen
ní
oplňkovéhho) odporu
u (ke vztlaaku)
Rd – náávrhová hoodnota (do
Obeecný princcip stanovení návrho
ových hoddnot vycháází z dílčícch součiniitelů spoleehlivosti, jež
j
se stanovují
s
ppro souborry:
 A – proo zatížení a jeho účiinky
 M – prro paramettry zemin
 R – proo odpory (součinite
(
le lze nasttavit v nárrodních přřílohách (22009))
Pro návrh pilot se použžívají následující dvvě kombin
nace návrh
hového příístupu 1:
 1.kombbinace: A11+M1+R1
1
 2.kombbinace: A22+(M1 nebo M2)+R
R4 (volba M2 pouzee pro přípaad negativ
vního
plášťovvého třeníí)
Dílččí součinittele zatížeení (pro A1, resp. A22) se stano
oví z tabulky č.1.:
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T
Tab.
č.1. Dílčíí součinitele zatížení (  F ), nebo jeho účinků (  E )

Paraametry zákkladovýchh půd se upraví
u
pom
mocí dílčícch součinittelů  M ddle tabulky
y 2.

T
Tab.
č.2. Dílč
čí součinitele
e pro parame
etry základov
vé půdy (  M )

por základdové půdyy v tlaku
Odp
Plattí:

Fc ,d  Rc ,d

/3/
o
zatížžení (evennt. vč. vlasstní tíhy piloty)
Fc,d – nnávrhové osové
Rc,d – nnávrhový odpor
o
zák
kl. půdy (evvent. včettně tíhy naadloží)
V případě
p
skuupiny piloot:
 lze v jeednoduchýých případ
dech provéést náhrad
du jednou pilotou
p
veelkého prů
ůměru
 musí see posouditt zvlášť vííce zatíženné piloty, např.
n
na krajích
k
skuupiny
 musí see posouditt „slabá zó
óna“ pod ppatami (jee-li tenčí než
n 4d)
oušek
Mezzní odpor v tlaku zee statickýcch zatěžovvacích zko
 zkouší se piloty buď shodn
ných rozm
měrů, nebo
o modelov
vé s poměrrem zmenšení prům
měru
max. 2,0.
 snaha o instrumeentaci zku
ušebních p ilot a stan
novení Rb,m
celkového
o měřenéhho
m a Rs,m z c
odporuu Rc,m
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 analýzaa event. neegativního
o plášťovéého tření
arakteristiický odpor tlaku:
Cha



Rc ,k  m
min Rc ,m meann 1 ; Rc ,m min  2

 /44/

(Rc,m)mmean– průměrná velik
kost měřenného odpo
oru z n stattických zaatěžovacích
zkouššek
(Rc,m)mmin– minim
mální velikost měřenného odporru z n statických zattěžovacích
h
zkoušeek
ξ1 resp. ξ2 jsou korelační součiniteléé dle tabulk
ky č.3.

Tab
b. č.3. Korela
ační součinite
elé ξ pro stan
novení chara
akteristického odporu zák
kladové půdyy ze statický
ých zatěžovaccích
zkouše
ek pilot (také
é lze nastavitt v národních
h přílohách) (n
( – počet zkkoušek)

Náv
vrhový odp
dpor základdové půdy
y:

Rc ,d  Rc ,k  t

/5/

d tabulek
k 4, v záv
vislosti na technologgii
kdee γt – dílčí součinitell odporu dle
kud jsou k dispozici výsledky měření oddporu na patě
p a pláššti pak:
Pok

Rc ,k  Rb ,k  Rs ,k

/6/

(Rb,k)– charakterristický od
dpor v tlakku na patě piloty
(Rs,k)– charakteristický od
dpor na pláášti piloty
Chaarakteristiccká velikoost:

Rc ,d  Rb ,k  b  Rs , k  s

/7/

γb resp. γs – dílčíí součiniteelé odporuu dle tabullek 4, v záávislosti nna
tech
hnologii
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Tab.
T
č.4. Dílčí součinitelé odporu (γR) pro ražené p
piloty, vrtané
é a vrtané tec
chnologií CFA
FA (lze nastav
vit v národnícch
přílohách)

Obr. 7. Technologie
e CFA (contin
nuous flight augered)
a

Úno
osnost pilotyy (podle I. skupiny
s
mezzních stavů))

Svisslá výpočttová únosnnost - Uvd
Svisslá složkaa extrémníhho výpočttového zattížení - Vde
d
Tab
bulkové hoodnoty sviislé únosn
nosti - Uv, ttab
Podmínnka: Uvd  Vde
Svisslá normoová únosnoost - Uvs
Podmínnka: Uvs  Vds
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Tab. 5.
Metoda ČSN (11967) 73 10002
Pro druhy zemiin

U vd
v 

f1



f3

 A  Rtab  

f2



u

f4

 u hi  f si
i 1

Rtabb - výpočtovvé tab. namááhání půdy pod
p patou ppiloty
fs - tření
t
na pláššti piloty
l - délka piloty
df - délka vetknnutí
d - průměr
p
pilotty
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Tab. 6.
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1) I. SKUPINA M
MEZNÍCH STA
AVŮ
Způsob zatížení: oopřená; plovouucí; vetknutá

Úno
osnost svisslá podle statického
s
o řešení
Rozh
hodující: záklaadové poměryy
vvelikost přípuustných deform
mací

Rdp  Rb  R s
výp.únossnost paty

vý
ýp.únosnost při tření naa plášti

a) sviislá únosnost pro patu pilotty:
ppodle ČSN 73 1002 

Rb  m1  m3  q0

součč. podmínek
k působení

od
dvozené norm
mové namááhání pod paatou

Rb  A  Rd
příčný řez piloty
ppro panelové budovy:
b

výpoč.
v
únosnost zeminyy na patě

Rb  1,3  A  Rd
výpoč. úno
osnost záklaadu

ppro skalní a pooloskalní horn
niny:

Rb   f  A
norma 001 při Rd  10 %  d

POSO
OUZENÍ:

Rb  0,8 A  Rmd
maateriál pilotyy v tlaku

b) svislá únosnost pro plášť pilooty:
rozho
odující: smykoová pevnost zeminy
z
v okolíí pláště a zatížžení piloty
n
ppodle ČSN 73 1002 

sou
uč. podmíneek působeníí

Rs  m2  m4  u  li  qsi
i 1

odvozené
o
noorm. namáh
hání
zeminy v i-té vrstvěě

obvod piloty
hloubkaa uložení v i-té
i vrstvě
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Obr.
O 8. Sche ma pro výpo
očet únosnos
sti

tvorb
ba smyk. pllochy 5-30 mm
m od plášště piloty


Rs   K   zii tg  di

i 1
 f
n

paneelové budov
vy:


  c di



K  souč. bočního
b
tlak
ku zeminy nna pilotu
z  svislé napětí ke středu vrstvyy
f  souč. podmínek
p
(ssuchý vrt 1--1,1; suspen
nze 1,25; paažnice 1,5)

Úno
osnost voddorovná
řešení poddle BLUMa (vvolné piloty, vetknuté
v
v hlaavě nebo patě))

Obr.9. Blumovo ře
ešení vodoro
ovně zatížené
é piloty
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Rdh 

1
S p,max  S a,max 
3

řešení poddle BAŽANTa (dvou a víceevrstevné prosstředí, pilotov
vé stěny)

Obr.10. Bažantovo řešení vodorrovně zatížené piloty

1 H

M



posun:
2 EI2  

1 H

tg


 M
pootočení:
2 EI  

y

E  modul pužnossti
I  modul
m
setrvačnosti
H  vodorovná sílla
M  moment v hlavě piloty

4

b  kh
4E
EI

 reeciproká hodnnota tzv. charaakteristické déélky
k h  modul reakcce prostředí vee vodorovném
m směru kN/m--3
1) II. SKUPINA M
MEZNÍCH ST
TAVŮ
ové sednutí pilloty:
celko

S  Sa  S P
seddnutí v defo
ormační zónně

sednutí tělesaa piloty
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Obr.11. Stabilita
a rozepřené pažící
p
konstrrukce

teoriie Poulose-D
Daviese - prružnost zák
klad. půdy; iizotropie; homogenní prostředí
p
princip: rozděleení na n dílkků

s

b
  I pj  q sj  I p  qb 
E def

CHNOLOGIIE ZHOTO
OVENÍ PILO
OT TYPU V
VRTANÝC
CH (REPLA
ACEMENT))
TEC
A)
A
B)
B
C)
C
D)
D

vyvrtání či vyhloubbení vrtu
přípravnné práce
armovánní a betonážž
odpaženní a úprava hlavy
h

AD c) zapuštěnní a osazení armokoše
betonáž ppomocí: - krrátké usměrrňovací rourry betonovaací roury, čeerpadla na bbeton se sou
učasným
odčeerpáváním jíl. suspenzee nebo vody
y a vytahovááním výpažžnic
AD d) úprava hhlavy: - osazení kallichu, zvláš tních kotev
vních prvků spojovací vvýztuže, zvll. případ tzvv.
utop
pená hlava
AD a) Technoloogie betonááží na místě:: - rotační vvrtání za succha
drap
pákového hlloubení
rotaččního vrtáníí nekonečnýým šnekem
jiné (sací, rotačně příklepnné, s nepřímým proplacchem atd.)
né nástrojee
Vrtn
Pro rotační
šapy
y – lžícové vvrtáky
pro soudržné
s
i nnesoudržné (neobsahují větší balv any), polosk
kalní, zvodn
nělé písky ttzv. pískovéé šapy (po
odvrrtání uzavřoou dno)
výho
ody: sypání zeminy příímo na doprravní prostřředky
spiráálové (talířoové) vrtáky
zvlááště do C zem
min
nevý
ýhody: většíí možnost porušení
p
stěn
n a padání zzeminy na dno
d
neppořádek – syystém vypráázdnění násttroje
vrtaccí korunky s břity do R hornin
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vhod
dnost pro oddvrtání tvrddých vložek
defin
nice korunkky, nároky na
n volbu rycchlosti otáčeení a přítlak
ku
specciální skalníí frézy -finaance a velkáá zkušenost

STU
UDŇOVIT
TÉ ZAKLÁ
ÁDÁNÍ
Kon
nstrukce válccovitého neebo hranolov
vitého tvaruu, nahoře i dole
d otevřen
né, zapouštěěné do zeměě
podh
hrabáváním
m.
Nejp
prve stavebnní jáma do úrovně
ú
podzzemní vodyy; v ní prvníí část studněě (obr.2 a). V průběhu spouštění see
posttupně plášť zvyšuje (b). Po dosáhn
nutí požadovvané hloubk
ky se vnitřn
ní prostor úpplně nebo čáástečně vypplní
beto
onem (c).
V prraxi max. doo 70 m pod HPV.

Obr. 12. Postup vvýroby stu
udnového
o základu
u
a – prvn
ní prstene
ec; b – po
ostupné sspouštěn
ní a nadbe
etonovávvání; c – vyplnění
v
vn
nitřního prostoru
p
a ukotven
ní nosné konstrukcce
Zvlááštní druh jssou studně tvořící
t
obvo
odové stěnyy objektů. Vnitřní prosto
or se nevypplní, ale účellně využije..
Podzzemní část sstudny se vyybetonuje nad
n terénem
m a jako stud
dna se spusttí do příslušn
šné hloubky
y (objekty
čerp
pacích stanicc, garáží i suuterény bud
dov)
Dnes náhrada ppilotovým zaaložením (m
mikropilotovvá stěna)
Tech
hnologické postupy: z terénu
t
z lešení
l
z umělého
u
ostrůvku

při zakládání
z
naa vodě
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Obr. 13. Spouštění studně
ě
a – sprá
ávný posttup; b – špatný
š
po
ostup; c – spouštění z ostrů
ůvku; d – z lešení
Statické řešeení studněě
Pod
dmínka 1 M
MS

q

V W
 Rd
A

Hm
motnost stuudně

G  V w T  R
Nam
máhání k-cce studně

Obr. 14. dle Baža
anta 1973
3
1. etapa – bettonáž na plnou
p
výšk
ku, břit v zzemině
2. etapa – stuudně spuštěěna na pln
nou výškuu a břit pod
dhrabán
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3. etapa – zvlláštní nam
máhání

Obr.. 15. Zvlá
áštní nam
máhání stu
udně

máhání tlaak-tah
Nam

M max  0,25 fr 2
Stud
dně z prosstého betoonu

Rr

d
 d  1,75 f

R, r – vnější a vnitřní poloměr
p
sttudně

 d - normovvé namáháání stěny

f – střední
s
zattížení od Sa a vodníího tlaku
Pod
délná výztuuž – dimeenzace na tah
t
KES
SONOVÉ Z
ZAKLÁDÁ
ÁNÍ

Duttá tělesa uzzavřená sttropem spouštěná poodhrabávááním
Pom
mocí stroppu se vytvááří pracovní komoraa spojená s terénem komunikaační šachttou
uko
ončenou vzzdušnicí.
Vod
da se v praac. komořře vytláčí pomocí
p
tlaaku vzduchu (zvyšo
ování s hlooubkou).
Pou
užití pro záákladové půdy
p
ve ktterých se vvyskytují překážky,, které by bránily po
oužití studdní.
Ručční odstraňňování, poo ukončení se prostoor vyplní betonem.
b
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Obr. 16
6. Schém
ma kesono
ového zakládání
a - zhotovvení keso
onu; b - stabilizace
s
e kesonu
u; c, d - sp
pouštění kesonu a betonážž
pilíře; e - usazení kesonu
Dnees náhradaa velkoprůůměrovým
mi pilotamii.
masivnní
železobeetonové (d
do průměruu 15 - 30 m)
m
Dru
uhy:

vylehčené
v
é (žebrové))
ocelové (přes prům
měry 20 - 30 m; do balvanitých zemin))

Tecchnologie: existencee přetlaku (lidský faaktor, hran
nice je 35 m pod voddou)
Spoušttení:
z terénu
z pontonů
z umělého ostrůvku
připlavením
m kesonu
Problém
m zvládnuutí hmotno
osti (10 kt)
t)

Ob
br. 17. Te
echnologie spouštění
a - z leše
ení; b - z lešení
l
po
omocí jeřá
ábů; c - z terénu; d - z leše
ení pomocí závěsů
ů
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Statické řešeení kesonu
u
Pod
dmínka 1 M
MS

q

Podm
mínka třen
ní

Wk  Wn  V
 Rd
A

T  Wk  Wnl  V0

ema statického ře
ešení
Obr.. 18. Sche
uace 18a – keson oddbedněn, reakce
r
Situ

A

W
2

a konzola namáhánaa

Situ
uace 18b – keson zaabořen

M  A a
M  Rr

Výssledný mooment ve vetknutí
v
M dle obr. 18 a 19.

f l2
M 
311

až

f l2
38
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Obr.. 19. Sche
ema statického ře
ešení
Kessony do S a C se dim
menzují v podélném
m směru naa ohybový
ý moment

f l2
M 
800
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