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Abstrakt
Účelem

této

práce

byl

základní

návrh

systému

ponorných

vláknobetonových mol. Byla navržena geometrie segmentů a určena jejich
maximální zatížitelnost. Dále byla navržená konstrukce mol analyzována
pomocí numerických modelů a byla posouzena ve všech relevantních
mezních stavech.

Byl navržen unikátní systém spojovacích prvků. Byla

navržena, provedena a vyhodnocena experimentální zkouška únosnosti
těchto prvků.
Klíčová slova: Hydrostatika, molo, ponton, plovoucí konstrukce, vláknobeton.

Abstract
The purpose of this work was the basic design of a system of immerseble
fiber-reinforced concrete piers. Segment geometry has been designed and
their maximum load capacity is determined. Furthermore, the design was
measured using numerical models and was evaluated in all relevant
marginal states. A unique system of fasteners has been designed. An
experimental test of the bearing capacity of these elements has been
proposed, performed and evaluated.
Key words: Fiber-reinforced concrete, floating structures, hydrostatics, pier,
pontoon.
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1 Úvod
1.1 Motivace
Prostory náplavek velkých světových měst jsou oblíbeným místem pro
nejrůznější kulturní, relaxační, společenské a sportovní aktivity obyvatelstva.
Okolí říčního toku patří k nejkrásnějším, turistiky nejpopulárnějším a
ekonomicky nejvýznamnějším lokalitám v celé řadě měst. Pro Prahu to platí
zcela určitě. Pražské břehy se těší stále větší oblibě mezi obyvateli města i
turisty. Je to místo konání nespočtu akcí pro veřejnost, od pravidelných
farmářských trhů, sportovních a kulturně-společenských akcí až po akce čistě
komerčního charakteru. Díky své poloze mimo bezprostřední blízkost
obytných domů poskytuje prostor pražských břehů ideální příležitost pro
zábavové využití i ve večerních hodinách. Každý čtvereční metr pražské
náplavky má obrovskou nejen ekonomickou hodnotu.
Jakub Fabel přišel s nápadem rozšířit prostory pražských břehů
směrem do vody pomocí ponorných pontonových betonových mol. Tento
originální způsob by ještě zvýšil atraktivitu a užitnou hodnotu této lokality a
centra Prahy jako celku. Toto mimořádné použití si žádá mimořádný systém
mol, na který je kladeno několik zvláštních požadavků. Systém mol vyvinutý
pro centrum Prahy by díky své modularitě mohl být dále uplatnitelný i
v dalších světových městech.

1.2 Cíle práce
Obecným

cílem

je

tedy

vyvinutí

systému

ponorných

mol

z

vyztuženého vláknobetonu použitelného pro podmínky centra Prahy. Má
diplomová práce je zaměřena na samotný technický návrh prototypu tohoto
systému. Cílem je navrhnout tvar a přesnou geometrii jednotlivých prvků
systému, tak aby vyhovovala všem relevantním mezním stavům. Stanovit
dovolenou zatížitelnost mola a jeho maximální únosnost. Dále navrhnout
spojovací prvky pro jednotlivé díly mola tak, aby byla zajištěna požadovaná
modularita. Následně provést a vyhodnotit experimentální zkoušky pro
ověření těchto spojovacích prvků.
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1.3 Rozsah práce
Práce je dělena do 12 kapitol. Po úvodu následují tři teoretické kapitoly
věnující se postupně historii betonových plovoucích konstrukcí, aktuálnímu
přehledu v České republice dostupných betonových plovoucích mol a dále
teoretickému, legislativnímu a normativnímu základu potřebnému při
navrhování plovoucích konstrukcí. Kapitola 5 shrnuje stav projektu
ponorného vlánobetonového mola před postupem prací popsaných v této
diplomové práci. Kapitola 6 se věnuje podrobnému návrhu geometrie
segmentů a návrhu dalších součástí systému ponorných mol. V další kapitole
je pak popsán návrh spojovacího systému. Následuje kapitola 8, která se
věnuje numerickým analýzám a posouzení konstrukce mola v jednotlivých
relevantních mezních stavech. Kapitola 9 popisuje přípravu, průběh a
vyhodnocení experimentálních zkoušek navržených spojovacích prvků.
V kapitole 10 je předběžně navržen úvazový systém pro prototyp mola.
Kapitola 11 stručně odkazuje na souběžně psanou diplomovou práci Jana
Buchláka, ve které jsou podrobně popsány příprava, průběh a vyhodnocení
experimentálních

hydrostatických

a

hydrodynamických

zkoušek

na

zmenšených modelech mol. V samotném závěru jsou velmi stručně shrnuty
přínosy této práce a je nastíněno směřování dalšího výzkumu.
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2 Historie

a

současnost

betonových

plovoucích

konstrukcí
Beton nikdy nebyl považován za nejvhodnější materiál pro stavbu
plovoucích konstrukcí. V historii v tomto směru dominovalo nejprve dřevo,
posléze k němu přibyla ocel a v poslední době i plast. Přesto i železobeton
má některé vlastnosti, které mohou být pro konstrukci plovoucích prvků
výhodné. Jsou to zejména jeho velká trvanlivost, tvarová stálost a odolnost
proti vnějším vlivům. Oproti oceli zde není tak velké riziko koroze, čímž se
betonové prvky stávají méně náročnými na údržbu. Dalším důležitým
faktorem je cena, která je oproti oceli nebo moderním plastům nižší. U
mobilních vodních konstrukcí se užití železobetonu historicky příliš
neosvědčilo z důvodu špatné ovladatelnost a vysokých provozních nákladů
způsobených vysokou hmotností. Tyto nevýhody ovšem odpadají u
plovoucích konstrukcí určených k trvalejšímu umístění na jednom místě.
Vysoká hmotnost může znamenat větší stabilitu a být tak v těchto případech
dokonce výhodná.
Pokud se navíc pro výrobu plovoucích prvků použije moderní
kompozitní materiál s rozptýlenými vlákny, vláknobeton, lze dosáhnout větší
pevnosti materiálu v tahu a větší odolnosti proti vzniku trhlin, čímž se
částečně eliminují některé hlavní výhody ostatních materiálů. Při uvážení
všech vlivů se tedy stává beton nebo vláknobeton konkurenceschopným
materiálem pro výrobu plovoucích prvků.
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2.1 Železobetonové lodě
Prvním, kdo vyrobil plovoucí konstrukci ze železobetonu, byl jeden
z mužů, kterým bývá přisuzován vynález tohoto materiálu, Francouz Joseph
Louis Lambot. Lambot prezentoval svůj železobetonový člun již na světové
výstavě konané v Paříži v roce 1855. [1]

Obrázek 1: První železobetonový člun a jeho autor J. L. Lambot [2]

První významné lodě z betonu začali vznikat během první světové
války. První železobetonová loď určená pro oceánské plavby byla asi 400 tun
vážící a 28 metrů dlouhá loď Namsenfjord norského autora Nikolaje
Knudtzona Fougnera. Americká vláda byla dotlačena nedostatkem kvalitní
oceli ve válečné době k hledání alternativního materiálu pro výrobu svých
lodí a tak pozvala Fougnera do USA jako vedoucího projektu zkoumajícího
využitelnost tohoto typu lodí pro americké námořnictvo. Bylo rozhodnuto o
stavbě 24 velkých betonových válečných lodí, ovšem pouze 12 z nich se
skutečně začalo stavět a do konce první světové války se žádnou z nich
nepodařilo americké straně dokončit. Po válce železobetonová plavidla pro
svou špatnou ovladatelnost a vysoké provozní náklady nenašla využití a byla
prodána za zlomek výrobní ceny soukromníkům. Některé z nich byly
nedlouho poté potopeny a využívány jako vlnolamy. [1] [3]
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Obrázek 2: Jedna z nejslavnějších ŽB lodí vyrobených pro první světovou válku SS Atlantus [4]

V průběhu druhé světové války se situace v podstatě opakovala.
Rychlá výstavba a cenová i reálná dostupnost betonu opět zlákaly americkou
vládu a bylo rozhodnuto o výrobě nových 24 amerických válečných
železobetonových lodí. Přestože použití hodnotnějšího betonu umožnilo
výrobu subtilnějších a odolnějších plavidel, ani ve druhé světové válce
nesehrály lodě z betonu zásadní roli a po jejím skončení našly využití
většinou pouze opět jako vlnolamy nebo turistické atrakce. Ačkoli konec
války znamenal konec výroby velkorozměrných betonových lodí, některé
malé rekreační lodě jsou jakožto rarita vyráběny ze železobetonu dodnes.
[1],[3]

Obrázek 3: Vrak ŽB lodi u amerického Houstonu. [5]
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2.2 Železobetonové ponorky
V období studené války spustili Rusové výzkumný projekt na
sestrojení betonové ponorky, která by mohla mít potenciálně celou řadu
výhod. Tělo ponorky je díky svému tvaru při hloubkových ponorech
namáháno působením hydrostatického tlaku takřka výhradně tlakem, což je
pro beton ideální. Bylo by tak s malými pořizovacími náklady možno
dosáhnout velkých hloubek. Klíčovou výhodou je však její nesnadná
zachytitelnost protiponorkovým obranným systémem. Betonová ponorka by
se na radaru promítala stejně jako skalnatý přírodní útvar a mohla by tak
zůstat ukrytá u dna až do svého útoku pomocí torpéd. Projekt však zůstal
pouze na papíře a betonová ponorka se své realizace zatím nedočkala [6]

2.3 Železobetonové pontony
Slovem

ponton je

nazývána

konstrukce

s celkovou objemovou

hmotností nižší než voda, což zaručuje její plování ve vodě. Pontony jsou
využívány po celém světě pro mola, přístaviště, vlnolamy, pracovní a těžební
plošiny, rekreační a sportovní zařízení, ale i pro plovoucí domy, mosty a další
inženýrské konstrukce. Na rozdíl od plavidel se v případě pontonů využití
železobetonu osvědčuje a nezůstává pouze kapitolou v historii. Například
montované dřevostavby na železobetonových pontonech se těší stále větší
oblibě. Přehledu stávajících systémů železobetonových pontonových mol je
věnován prostor níže v této práci.

2.4 Další betonové plovoucí konstrukce
V rámci unikátního projektu za účasti Fakulty stavební Českého vysokého
učení technického v Praze byly vyvinuty betonové plovoucí ostrůvky určené
pro sídlení rybáků obecných. Velmi trvanlivé dílce z vláknobetonu nahradily
původní dřevěné s velmi omezenou životností kolem 3-5 let. Ostrůvky mají
polystyrenové jádro. Jejich šestiúhelníkový tvar zajišťuje možné spojování do
větších celků Po několika sezónách je jasné, že rybáci ostrůvky velmi dobře
přijímají k hnízdění. [12]
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Obrázek 4: Vláknobetonové ostrůvky pro sídlení rybáků obecných.

Další spíše raritní využití našli pro vláknobeton studenti ČVUT, když
z něj v roce 2010 vyrobili unikátní kánoi. Je 135 kg těžká a 5,5 metrů dlouhá.
Použití kombinace lehčeného vláknobetonu (1200 kg/m3), zesilujících žeber
a výztužných sítí ze skleněných vláken bylo docíleno tloušťky stěny pouhých
17 mm. [13], [14]

3 Přehled

stávajících

systémů

železobetonových

pontonových mol
V současné době je na trhu celá řada systémů železobetonových
pontonových mol. Železobetonová obálka je u těchto prvků zpravidla
vyplněna extrudovaným polystyrenem. Vyztužení bývá zajištěno ve většině
případů klasickou betonářskou výztuží, která bývá u subtilnějších konstrukcí
provedena v antikorozním provedení. Níže je uveden částečný výčet v České
republice dostupných systémů železobetonových pontonových mol.

3.1 Prefa Brno
Společnost Prefa Brno nabízí své železobetonové pontony výšky 1,2
metru až do maximálních půdorysných rozměrů jednoho dílce 2,4 m x 10 m.
Jednotlivé pontony jsou osazeny DEHA závěsy sloužícími ke snadné
manipulaci. Navíc mohou být osazeny i kováním pro jejich vzájemné
spřažení. Materiálem je klasický armovaný beton pevnostní třídy C 40/50. [7]
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Obrázek 5:Vizualizace pontonového mola od společnosti Prefa Brno [7]

Obrázek 6: Realizace mola v Českých Budějovicích ze šesti propojených plovoucích segmentů. [7]

3.2 Clement Marine Constructions
Přístavní systém australské společnosti Clement Marine Constructions,
který v České republice distribuuje společnost Varimarine je tvořen
železobetonovými plováky s protiskluzovou povrchovou úpravou. Výrobce
zaručuje životnost 50 let. Pontony o půdorysných velikostech 20 (resp 15) m
x 3 (resp. 3,5 a 4) m se dají modulárně spojovat. Pontony tohoto systému jsou
využitelné nejen jako mola, ale i jako pontonové základy pod plovoucí domy
a další objekty. Cena tohoto systému se pohybuje okolo 20 000 Kč bez DPH
za m2 plochy včetně kotvení a montáže. [8], [9]
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Obrázek 7: Ukázka realizace přístavního systému od australského výrobce Clement Marine
Constructions. [8]

3.3 PMS dockmarine
Dalším systémem je pontonový systém od turecké společnosti PMS
dockmarine v České republice zastoupenou společností OAKBay. Pontony od
PMS jsou vyrobeny z vláknobetonu C40 a výztuž je provedena s povrchovou
úpravou žárovým pozinkem, což zaručuje její korozivzdornost. Prvky jsou
standardně vyráběny v šířkám 2,4-4 m a délkách 10-20 m. Volná výška
nezatíženého prvku nad hladinou se pohybuje od 0,45 m do 0,55 m.
Vzájemné propojení prvků je řešeno kloubově pomocí prvků z ocelových
kabelů. [10]

Obrázek 8:Ukázka realizace železobetonového mola od turecké společnosti PMS dockmarine. [10]
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3.4 Eribos
Betonová plovoucí mola nabízí v České republice i společnost Eribos.
Stejně jako výše popsané společnosti i tato firma nabízí železobetonovou
skořepinu vyplněnou polystyrenem doplněnou o úvazové a spojovací
prvky.[11]

Obrázek 9: Schematický řez a půdorys železobetonového mola od společnosti Eribos. [11]

Obrázek 10: Schéma kotvení betonového mola ke břehu. [11]
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Obrázek 11: Železobetonové molo v Hněvkovicích. [11]

4 Problematika navrhování plovoucích konstrukcí
4.1 Hydrostatika
Chování kapaliny v klidu, tedy když jsou její částice vzájemně
v rovnováze a nepohybují se, zkoumá vědní obor hydrostatika.
4.1.1 Síly působící na kapalinu v klidu
Kapalina v klidu není vystavena působení žádných smykových sil. Z toho
jasně vyplívá, že všechny síly působící na libovolnou rovinnou plochu
kapalinu v klidu mají směr kolmý na tuto plochu. Jsou to síly normálové. Na
kapalinu v klidu působí síly vnitřní a vnější. Vnější síly působí buď plošně,
nebo objemově. Plošně (povrchově) působící vnější síly jsou způsobeny
účinky stěn nádob a prostředí, ve kterém se kapalina nalézá. Objemové
vnější síly jsou především síla gravitační nebo síly odstředivé a setrvačné.
Vnitřní silami na sebe vzájemně působí jednotlivé částice kapaliny. Tyto síla
za klidu vyplívají ze statického tlaku kapaliny ps. [15]
4.1.2 Celkový statický tlak kapaliny, hydrostatický tlak, hydrostatická síla
Celkový statický tlak kapaliny na plochu, která je v relativním klidu vůči
kapalině se skládá z tlaku vnějšího a tlaku hydrostatického. Hodnota tlaku
v určitém bodě ideální kapaliny se mění s polohou bodu, ale je skalární
veličinou. Ve všech směrech je tedy v určitém bodě hodnota tlaku stejná.
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Základní rovnicí hydrostatiky je Eulerova hydrostatická rovnice, kterou
lze odvodit z rovnováhy na elementárním hranolu kapaliny, kde se hledá
přírůstek statického tlaku 𝑝𝑠 na přechodu z bodu M do bodu N. Působení
okolní kapaliny se vyjádří výslednou silou skládající se z tlakových sil na stěny
kvádru a vnější objemové sily na celý hranol.

Obrázek 12: Rovnováha na elementárním hranolu kapaliny [15]

Složky vnějších sil se určí dle druhého Newtonova zákona jako součin
hmotnosti a příslušného zrychlení. Ve směru osy x platí:
𝐹𝑥 = 𝑚 𝑎𝑥 = 𝜌 𝑉 𝑎𝑥 = 𝜌 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧 𝑎𝑥 ,
kde 𝜌 je objemová hmotnost a 𝑎 je zrychlení.
Statický tlak kapaliny na stěny u bodu N 𝑝𝑠´ je oproti tlaku
𝑝𝑠 působícímu u bodu M zvětšený o přírůstek na příslušné složce dráhy. Ve
směru x se tlak zvětší na:
𝑝𝑠´ = 𝑝𝑠 +

𝜕𝑝𝑠
𝑑𝑥
𝜕𝑥

a působí na plošku dx dz. Tlaková normálová síla působící v bodě N ve směru
x je tedy rovna:
𝑃𝑥 = (𝑝𝑠 +

𝜕𝑝𝑠
𝑑𝑥) 𝑑𝑦𝑑𝑧.
𝜕𝑥

Jelikož kapalina zůstává v klidu, tak musí platit silová podmínka
rovnováhy ve směru x:
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𝐹𝑥 + 𝑃𝑥 = 𝜌 𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧 𝑎𝑥 + (𝑝𝑠 +

𝜕𝑝𝑠
𝑑𝑥) 𝑑𝑦𝑑𝑧 = 0.
𝜕𝑥

Po úpravě:
𝜕𝑝𝑠
𝑑𝑥 = 𝜌 𝑎𝑥 𝑑𝑥.
𝜕𝑥
Obdobně platí pro ostatní směry:
𝜕𝑝𝑠
𝑑𝑦 = 𝜌 𝑎𝑦 𝑑𝑦,
𝜕𝑦
𝜕𝑝𝑠
𝑑𝑧 = 𝜌 𝑎𝑧 𝑑𝑧.
𝜕𝑧
Sečtením levých stran dostaneme celou změnu statického tlaku na
elementární dráze MN. Tomuto výrazu se říká Eulerova hydrostatická rovnice:
𝑑𝑝𝑠 = 𝜌 (𝑎𝑥 𝑑𝑥 + 𝑎𝑦 𝑑𝑦 + 𝑎𝑧 𝑑𝑧).
Na zemském povrchu účinkuje tíhové pole:
𝑎𝑥 = 𝑎𝑦 = 0,
𝑎𝑧 = −𝑔,
kde 𝑔 je tíhové zrychlení.
Pro kapalinu s konstantní objemovou hmotností 𝜌 na zemském
povrchu platí:
𝑑𝑝𝑠 = −𝜌 𝑔 𝑑𝑧.
Hodnotu tlaku 𝑝 v hloubce ℎ = 𝑧𝑎 − 𝑧 zjistíme integrací:
𝑝𝑠

𝑧

∫ 𝑑𝑝𝑠 = −𝜌 𝑔 ∫ 𝑑𝑧,
𝑝𝑠𝑎

𝑧𝑎

kde 𝑝𝑠𝑎 je atmosférický tlak na volné hladině. Dostaneme:
𝑧𝑎

𝑝𝑠 = 𝑝𝑠𝑎 + 𝜌 𝑔 ∫ 𝑑𝑧 = 𝑝𝑠𝑎 + 𝜌 𝑔(𝑧𝑎 − 𝑧) = 𝑝𝑠𝑎 + 𝜌 𝑔 ℎ.
𝑧

Složka celkového statického tlaku kapaliny, která se vzniká účinkem
tíhového pole na kapalinu, se nazývá hydrostatický tlak:
𝑝ℎ = 𝜌 𝑔 ℎ.
Hydrostatický tlak se zvětšuje lineárně s hloubkou. Jeho přírůstek závisí na
měrné tíze kapaliny. Ve stejné hloubce je stálý.
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Obrázek 13: Průběh hydrostatického tlaku

Hydrostatická síla je výsledný účinek kapaliny na plochu v tíhovém poli
Země. Na vodorovném dně je hydrostatický tlak všude stejný. Atmosférický
tlak působící na hladinu působí v opačném směru i na vnější stranu dna,
takže je hydrostatická síla způsobena pouze hydrostatickým tlakem:
𝐹ℎ = 𝜌 𝑔 ℎ 𝑆 = 𝜌 𝑔 𝑉.
Výraz pro výpočet hydrostatické síly na dno tedy odpovídá tíze svislého
vodního sloupce nade dnem. Výraz ovšem platí, i když nádoba směrem
vzhůru mění tvar a to i v případě, že se nádoba zužuje a vodní sloupec ve
skutečnosti nade dnem není. Tlaky na stěnu skloněnou dovnitř nádoby ale
mají svislou složku směrem vzhůru a reakce stěn nádoby působícím
v opačném smyslu způsobuje zvětšení silového účinku na dno. Tomuto jevu
se říká hydrostatické paradoxon. [15]

Obrázek 14: Hydrostatická síla na vodorovné dno [15]

4.1.3 Archimédův zákon
Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, která
je rovna tíze tělesem vytlačené kapaliny a prochází těžištěm tohoto objemu
kapaliny.
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Archimédův zákon platí v důsledku působení hydrostatických sil
popsaných v předchozí kapitole. Pro těleso ponořené v kapalině se
vodorovné složky hydrostatických sil vzájemně vyruší a zbyde pouze síla ve
svislém směru:
𝐹𝑧 = 𝐹𝑣𝑧 = 𝑔 𝜌𝑘 𝑉,
kde 𝑉 je objem ponořeného tělesa, 𝜌𝑘 je objemová hmotnost kapaliny. Tato
síla se nazývá vztlaková a působí směrem vzhůru. Na těleso ponořené
v kapalině působí kromě vztlakové síly samozřejmě i tíhová síla v těžišti
tělesa:
𝐹𝐺 = 𝑚 𝑔 = 𝑔 𝜌𝑡 𝑉,
kde 𝜌𝑡 je objemová hmotnost tělesa. Pro nerovnoměrně rozdělenou
hmotnost tělesa nebo při působení vnějších sil způsobujících vychýlení
tělesa nepůsobí vztlaková a tíhová síla ve stejném bodě. V závislosti na
vzájemné velikosti sil 𝐹𝑣𝑧 a 𝐹𝐺 mohou nastat pro těleso ponořené v kapalině
tři scénáře:
1) 𝐹𝑣𝑧 < 𝐹𝐺 … Těleso klesá ke dnu. Nastává pokud 𝜌𝑘 < 𝜌𝑡 .
2) 𝐹𝑣𝑧 < 𝐹𝐺 … Těleso neklesá ani nestoupá, vznáší se v kapalině. Nastává
pokud 𝜌𝑘 = 𝜌𝑡 .
3) 𝐹𝑣𝑧 > 𝐹𝐺 … Těleso stoupá tak dlouho, až po vynoření části tělesa
nastane rovnováha sil. Nastává pokud 𝜌𝑘 > 𝜌𝑡 .

Obrázek 15: Případy plování těles. [16]

Pro návrh plovoucích konstrukcí je nejdůležitější případ číslo 3, kdy po
konstrukcích požadujeme, aby plavali na hladině. Průsečnici povrchu tělesa
s hladinou se říká ponorná čára, hloubka nejnižšího bodu tělesa pod
hladinou se nazývá ponor. Výpočet hodnoty povrchu a určení polohy
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ponorné čáry je základní úlohou při návrhu plovoucích těles. Používá se
následující vztah vycházející z Archimédova zákona:
𝑉𝑡 𝜌𝑡 𝑔 = 𝑉𝑝č 𝑔 𝜌𝑘 ,
kde 𝑉𝑡 je objem celého tělesa a 𝑉𝑝č je objem jeho ponořené části. [15], [16]
4.1.4 Stabilita plovoucích těles
Rovnovážnou polohou plovoucího tělesa nazýváme takovou polohu
tělesa, když:
1) vztlaková síla působící na těleso je stejná jako jeho vlastní tíha
2) těžiště tělesa (G) a těžiště obrazce vytlačené kapaliny (B) jsou na
společné svislici (tzv. plavební ose)
3) momentové účinky na těleso jsou rovné nule [17]

Obrázek 16: Významné body plovoucího tělesa.

Přehled významných bodů plovoucího tělesa nabízí obrázek 16:
-

bod G – těžiště tělesa, působiště vlastní tíhy tělesa svisle dolů

-

bod B – výtlakové těžiště, působiště vztlakové síly svisle vzhůru

-

bod K – spodní hrana tělesa

-

bod O – bod otáčení, průsečík plavební osy s ponornou čarou (vodní
hladinou)
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-

bod M – metacentrum, jeho význam a získání jeho polohy je popsáno
níže

Vychýlení tělesa z této rovnovážné polohy může být způsobeno okolními
vlivy. Například nerovnoměrným zatížením osobami, vlněním nebo větrem.
Může dojít k vychýlení podélnému nebo bočnímu. Pro zjednodušení
uvažujme pouze boční vychýlení, o kterém lze přibližně předpokládat, že je
to otočení kolem podélné osy procházející na obrázku 16 bodem O. Dále
řešme problém jako dvourozměrný. Za působení vnější síly, jejíž vektor
neprochází bodem O, tedy dochází k natočení tělesa kolem tohoto bodu.
Situace po vychýlení plovoucího tělesa je patrná z obrázku 17.

Obrázek 17: Boční vychýlení plovoucího tělesa.

Pokud se nezměnilo celkové svislé zatížení na těleso, musí zůstat
objem ponořené části tělesa stále stejný. Poloha těžiště tělesa se také
nezmění, ale změní se poloha výtlakového těžiště, které se přesune z bodu B
do bodu B1. Bod M, kde protne svislice působení vztlakové síly natočenou
plavební osu, se nazývá metacentrum. Vzdálenost mezi body M a a G se říká
metacentrická výška ℎ𝑀 .
Metacentrická výška ℎ𝑀 závisí na tvaru a hmotnosti plovoucího tělesa.
Vzájemné vzdálenosti bodů K, G a B (viz obrázek 16) lze snadno dopočítat
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z Archimédova zákona. Metacentrickou výšku poté pro pravidelné těleso
vypočteme dle vztahu:
ℎ𝑀 = 𝐾𝐵 + 𝐵𝑀 − 𝐾𝐺 = 𝐾𝐵 − 𝐾𝐺 +

𝐼𝑇
,
𝑉𝑝č

kde 𝐾𝐵, 𝐵𝑀, 𝐾𝐺 jsou vzdálenosti bodů dle obrázku 16, 𝑉𝑝č je objem ponořené
čísti tělesa a 𝐼𝑇 je moment setvačnosti plavební plochy. [17]
Vzhledem ke vzájemné poloze bodů M a G na plavební ose (hodnotě
metacentrické výšky ℎ𝑀 ) rozlišujeme tři případy rovnováhy:
1)

Stabilní rovnováha. (Viz obrázek 17.) Právě tehdy, když se

metacentrum M nalézá na plavební ose nad těžištěm tělesa G, tak platí, že
po vychýlení vztlaková síla a vlastní tíha tělesa způsobují stabilitní moment
𝑀𝑠 působící proti vychýlení. Pro stabilitní moment platí vztah:
𝑀𝑠 = 𝐹𝑣𝑧 𝑟 = 𝑔 𝜌𝑘 𝑉𝑝č 𝑟 = 𝑔 𝜌𝑘 𝑉𝑝č ℎ𝑀 sin 𝜑,
kde 𝐹𝑣𝑧 je velikost vzlakové síly, 𝑟 rameno dvojice sil dle obrázku 17, 𝜑
hodnota výchylky dle obrázku 17, 𝜌𝑘 objemová hmotnost kapaliny, 𝑉𝑝č objem
ponořené části tělesa, ℎ𝑀 metacentrická výška a 𝑔 tíhové zrychlení. Velikost
stabilitního momentu závisí na výchylce 𝜑, nejprve se s rostoucí hodnotou
výchylky zvětšuje až do svého maxima a následně klesá. Rozsah stability, pro
který je zachována stabilita tělesa se udává v rozmezí výchylky 𝜑. Stabilitu
plavidla lze zvětšit zvýšením metacentrické výšky pomocí rozložení
hmotnosti v tělese, což je také důvod, proč bývá těžký náklad u lodí nakládán
do podpalubí. Příliš velká metacentrická výška při malé šířce plavidla ale také
není ideální, protože způsobuje natáčení tělesa sice v malých výchylkách, ale
zato s vysokou frekvencí. To u lodí znamená rychlé houpání ze strany na
stranu, které snižuje komfort cestujících. Optimální metacentrická výška se
tedy u lodí udává jako 5% šířky lodi. Druhou možností, jak zvýšit stabilitu
plavidla je zvětšením momentu setrvačnosti plavební plochy, tohoto
principu využívají například plavidla typu katamarán. Z důvodu většího
momentu setrvačnosti plavební plochy vůči příčné ose také bývá podélná
stabilita podlouhlých plavidel mnohem větší než stabilita příčná (boční).
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2)

Indiferentní rovnováha. Pokud metacentrum splývá s těžištěm

tělesa a metacentrická výška je tedy nulová, je i stabilitní moment nulový. To
má za následek to, že při vychýlení se těleso nevrátí do původní polohy, ale
plave v nové vychýlené poloze. V případě indiferentní rovnováhy může tedy
těleso plavat v jakékoliv poloze.
3)

Vratká rovnováha. Pokud se metacentrum na plavební ose

nachází pod těžištěm tělesa a metacentrická výška je tedy záporná, tak po
vychýlení působí moment otáčení ve smyslu výchylky a způsobuje její
zvětšování. Se vzrůstající výchylkou dochází zároveň ke zvětšování tohoto
momentu, až dojde k „překlopení“ tělesa, kdy se těleso dostane do nového
rovnovážného stavu. [15], [16], [17]

Obrázek 18: Schématické znázornění rovnovážných stavů [16]

Výše zmíněné vztahy jsou použitelné pouze pro malé úhly náklonu do
15°. Pro větší úhly už se metacentrum nenachází na témže místě na
nakloněné ose plování. Překročení úhlu náklonu 15° však není možné u
plavidel povolit z důvodu užitných kritérií, takže výše uvedené vztahy pro
posouzení stability povětšinou stačí. [18]

4.2 Související legislativa
V kapitolách níže je přiblížen Zákon o vnitrozemské plavbě, jakožto
hlavní zákon vymezující pojmy v oblasti plavebního provozu v ČR, a dále
některé základní legislativní aspekty týkající se návrhu, registrace a evidence
plovoucích zařízení a jejich uvádění na trh.
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4.2.1 Zákon o vnitrozemské plavbě (Zákon č. 114/1995 Sb.)
Zákon o vnitrozemské plavbě zapracovává příslušné předpisy Evropské
unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a
upravuje:
a) vymezení vodních cest a jejich správu,
b) podmínky provozování plavidel na vnitrozemských vodních cestách,
c) pravidla plavebního provozu,
d) podmínky provozování vodní dopravy na vnitrozemských vodních
cestách
e) působnost a pravomoc správních orgánů v oblasti plavby. [19]
Na tento zákon dále navazují vyhlášky Ministerstva dopravy. Jmenujme
některé důležité z nich:
-

vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách,
plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě
nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů [20]

-

vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel
k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších
předpisů [21]

-

vyhláška Ministerstva dopravy č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku
malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních
lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách, ve znění
pozdějších předpisů [22]

Zákon a související vyhlášky rozdělují plavidla na:
a)

lodě

b)

malá plavidla (délka trupu do 20 metrů, určená k přepravě

maximálně 12 cestujících),
c)

plovoucí stroje,

d)

plovoucí zařízení (nemá vlastní strojní pohon, ani zařízení pro

své ovládání při plavbě, není zpravidla určeno k opakovanému
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přemísťování po vodní cestě, je zpravidla vyvázané nebo jinak
upevněné na stálém stanovišti),
e)

plovoucí tělesa (nesplňují podmínky žádné předchozí kategorie,

nejsou určena k přepravě cestujících ani nákladu).
Betonové molo je ve smyslu tohoto zákona tedy jednoznačně
plovoucím zařízením. Zákonem je také zřízen správní úřad podřízený
Ministerstvu dopravy Státní plavební správa (SPS), který vykonává státní
správu a státní dozor při provozování plavby. Vydává osvědčení k vedení
plavidel, schvaluje technickou způsobilost plavidel a vede evidenci plavidel.
[19]
4.2.2 Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti
malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na
vodních cestách (č. 334/2015 Sb.)
Tato vyhláška se týká plovoucích zařízení s největším rozměrem
nepřekračujícím 20 m s ponořeným objemem menším než 100 m3.
Maximální nosnost plavidla je v této vyhlášce definována jako maximální
zatížení plavidla, pro které je plavidlo navrženo a stanoveno výrobcem
plavidla s ohledem na stabilitu, volný bok a plovatelnost. Hmotnost jedné
dospělé osoby se má dle této vyhlášky uvažovat 75 kg. Paluba má být
provedena tak, aby bylo zajištěno její odvodnění za bok plavidla a vyztužena
tak, aby odolávala měrnému zatížení alespoň 150 kg/m2. [27]
4.2.3 Registrace a evidence plovoucích zařízení
Plovoucí zařízení se z hlediska evidence dělí do tří kategorií:
1)

Plovoucí zařízení nepodléhá evidenci v plavebním rejstříku ani

v rejstříku malých plavidel, pokud je jeho celková hmotnost včetně
povoleného zatížení menší než 10 000 kg, délka a šířka menší než 10 m, jeho
výška menší než 2 m. U těchto zařízení není nutné Státní plavební správu ani
žádat o schválení technické dokumentace před samotnou stavbou, ani
posléze zařízení jakkoliv registrovat. Před samotným umístěním zařízení na
hladinu je ovšem většinou třeba souhlas s umístěním plovoucího zařízení na
vodní cestě. [23]
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2)

Plovoucí zařízení podléhá evidenci v rejstříku malých plavidel,

pokud je jeho délka a šířka menší než 20 m a objem jeho ponořené části je
menší než 100 m3. Rejstřík malých plavidel je neveřejný. U těchto typů
zařízení je nutné žádat Státní plavební správu o schválení technické
dokumentace. Při opakované stavbě je možné požádat o schválení typu
plavidla. Při schvalování typu bude provedena zkušební plavba a prohlídka
prototypu na souši, prohlídka provozovny včetně předvedení technologie
stavby a zaručení stabilní kvality výroby. Kromě technické dokumentace
v potřebném rozsahu stejné jako pro schválení jednotlivé stavby budou dále
požadovány i dokumenty osvědčující původ a kvalitu použitých technologií,
materiálů a subdodávek včetně výčtu pro výrobu závazných technických
norem. [23], [22]
3)

Ostatní plovoucí zařízení podléhají evidenci v plavebním

rejstříku. Plavební rejstřík je veřejný. Schválení technické způsobilosti těchto
plavidel není v kompetenci Státní plavební správy, ale přímo v kompetenci
Ministerstva dopravy ČR. Součástí procesu schválení je technická prohlídka
provedená Ministerstvem dopravy ČR pověřenou právnickou osobou. Touto
autorizovanou

právnickou

osobou

je

v současné

době

společnost

Československý Lloyd spol. s r.o.. [23], [22]

4.3 Související technické normy
Následující kapitola obsahuje přehled některých souvisejících platných
norem v České republice.
4.3.1 ČSN 72 0250 (720250) – Zásady navrhování a zatížení konstrukcí
vodohospodářských staveb
Tato v současnosti platná norma je v účinnosti od října 2012. Nahradila
starší normy ČSN 73 6503 – Zatížení vodohospodářských staveb vodním
tlakem a ČSN 73 6506 – Zatížení vodohospodářských staveb ledem.
Jednotlivá ustanovení nebo postupy uvedené v normě lze použít i pro
konstrukce jiných staveb než vodohospodářských, pokud jsou přímo
vystaveny působení kapalin. [24]

22

V kapitole sedm této normy jsou doporučeny hodnoty dílčích a
kombinačních součinitelů pro zatížení vodou a ledem. Shrnutí těchto
doporučení je přehledně sepsáno v tabulce 1. [24]

Tabulka 1 : Přehled doporučených součinitelů normou ČSN 72 0250

Dalším pro účely této práce významnou kapitolou je kapitola 9, která
uvádí

způsob

výpočtu

zatížení

konstrukcí

hydrostatickým

a

hydrodynamickým tlakem. Způsob výpočtu hydrostatického tlaku tam
předepsaný odpovídá poznatkům uvedeným v kapitole 4.1.2 této práce.
Součástí této normy je i informativní příloha A Zatížení vodohospodářských
staveb ledem. V příloze je blíže specifikováno šest scénářů zatížení ledem:
-

zatížení ledovou celinou od zvýšení teploty,

-

zatížení ledovou celinou přimrzlou k objektu při změně hladiny,

-

zatížení pilířů prořezávajících ledové pole,

-

zatížení ledovým polem nahnaným na objekt účinkem větru nebo
proudu,

-

zatížení ledovým nápěchem nebo ledovou zácpou.

Z těchto scénářů je pro molo zkoumané v této práci relevantní zejména
zatížení ledovou celinou od zvýšení teploty, okrajově také možná zatížení
ledovým polem nahnaným na objekt účinky větru nebo proudu. [24]
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4.3.2 ČSN EN 14504 (320223) – Plavidla vnitrozemské plavby – plovoucí
přístavní můstky a plovoucí zařízení na vnitrozemských vodních
cestách – Požadavky, zkoušky
Tato v ČR v současné době platná evropská norma je v platnosti od
ledna 2017, zatím není k dispozici její verze v českém jazyce. Používá se verze
v anglickém jazyce.
Norma uvádí, že tělo plovoucí konstrukce by mělo být tvořeno jedním
nebo více plováky, které se dohromady skládají z minimálně třech
vzduchových komor nebo jsou plně vyplněny materiálem s uzavřenými póry,
například

extrudovaným

polystyrenem.

Kotvení

plovoucích

zařízení

k pevnině je možné realizovat pomocí řetězů, ocelových lan nebo kabelů,
umělých lan, kotevním molem nebo spojovacím můstkem. Další možností je
použití vodících sloupů, takzvaných delfínů. Ať už je kotvení realizováno
jakkoli, mělo by být navrženo tak, aby zabraňovalo pohybu a natáčení
plovoucí konstrukce vlivem proudu, větru, vln, změnou výšky hladiny a
dalších zařízení. Pokud je plovoucí konstrukce určena i ke kotvení dalších
plavidel, musí být kotevní prvky navrženy i na tyto účinky. Kotvení k pevnině
by mělo být bezpečně zajištěno i v případě poruchy vzduchového vaku.
Kotevní prvky by měly být zabezpečeny i proti úmyslnému uvolnění vandaly.
Tento požadavek je považován za splněný, pokud není možné kotvení uvolnit
bez použití určitého nástroje. [26]
V normě jsou dále stanoveny mezní hodnoty pro posouzení stability
plovoucích zařízení za běžného provozu. Minimální výška paluby nad
hladinou by neměla klesnout pod 150 mm. Maximální úhel náklonu by neměl
překročit 10°. Bezpečnostní vzdálenost definovaná jako svislá vzdálenost
mezi vodní hladinou a vodorovnou rovinou protínající nejnižší nevodotěsný
bod plavidla by neměla překročit 300 mm. Dílčí součinitel zatížení by se při
tomto posudku měl uvažovat 1,0. V normě je dále popsán i případ porušení
jedné vzduchové komory, je-li součástí plavidla. V případě tohoto porušení
by nadále měla být zachována stabilita plavidla. Minimální výška paluby nad
hladinou ani bezpečnostní výška by v takovém případě neměla klesnout pod
100 mm. [26]
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Norma dále uvádí přehled vybavení plovoucích zařízení. Zábradlí má
být navrženo dle ČSN EN 711 (viz dále). V oblasti určené pro kotvení lodí by
měla být dodržena vzdálenost mezi vnější hranou mola určené k přistavení
lodi a zábradlím minimálně 0,7 m. Plovoucí zařízení by mělo být vybaveno
alespoň jednou informační tabulí poskytující informace o záchraně a první
pomoci tonoucím osobám dle ISO 18422. Každých 100 metrů by měl být na
molech umístěn záchranný kruh dle EN 14144 s 30 metrovým oranžovým
plovoucím lanem s držákem dle EN 14145 nebo krytem dle ISO 18421.
V každém rohu plavidla by měl být viditelně označen maximální přípustný
ponor. Neměl by chybět ani štítek s označením výrobce, roku výroby, čísla
této normy, maximální nosnosti a případně určení maximální velikosti
povolených přistavených lodí. [26]
Dále jsou v této normě uvedeny požadavky na spojovací můstky mol s
pevninou. V případě pohybu veřejnosti musí být jejich šířka minimálně 1,5 m
a jejich maximální úhel náklonu by neměl přesáhnout 6°. [26]
Součástí dokumentu je i normativní příloha A, která se zabývá
návrhovými situacemi. Návrhové situace pro přístavní mola, včetně
doporučených dílčích bezpečnostních součinitelů jsou shrnuty v tabulce 2.
Obrázek 19 převzatý přímo z přílohy A normy ČSN EN 14504 ukazuje
působení jednotlivých sil na konstrukci přístavní plošiny. Pro mola, která
nejsou určena k přistavování lodí, platí vše stejně, akorát bez působících vlivů
F, Tz a R.

25

Tabulka 2: Přehled kombinací zatížení a dílčích bezpečnostních součinitelů pro plovoucí nástupní
plošiny a mola dle ČSN EN 14504.

Obrázek 19: Působení zatížení na plovoucí přístavní plošinu dle ČSN EN 14504. [26]
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Zatížení osobami by na veřejně přístupných cestách mělo být
uvažováno jako 5 kN/m2. V případě cest delších než 10 m může být
redukováno dle vzorce:
2,5 ≤ 𝑝𝑣 = 2,0 +

120
𝐿𝑏 +30

,

kde 𝑝𝑣 je svislé zatížení osobami v kN/m2 a 𝐿𝑏 je délka spojovacího můstku
a/nebo plovoucího zařízení v metrech. Při výpočtu ověření stability prvku by
mělo být uvažováno těžiště zatížení osobami 1 m nad pochozím
povrchem.[26]
Hydrodynamické účinky na plovoucí konstrukce se skládají z účinků
proudu a vln. Schématické znázornění hydrodynamických účinků je na
obrázku 20.

Obrázek 20: Znázornění hydrodynamických účinků na plovoucí plošinu dle ČSN EN 14504. [26]
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Hydrodynamické účinky proudu se spočítají dle vztahu:
𝑊ℎ1 = 𝑐𝑤

𝜌𝑤
2

𝑣𝑤2 𝐴𝑞 ,

kde 𝑐𝑤 je součinitel odporu (viz tabulka 3), 𝜌𝑤 je hustota vody, 𝑣𝑤 je
maximální rychlost proudu okolo plovoucí konstrukce a 𝐴𝑞 je plocha
vypočtená jako součin promítnuté délky kolmo ke směru účinku a hloubky
ponoru. Pokud je předpokládán významný vliv vln a zároveň nejsou tyto
účinky přesněji změřeny nebo jinak určeny, lze velikost tohoto silového
účinku uvažovat dle vztahu:
𝑊ℎ2 = 2 [𝑘𝑁/𝑚] 𝑙ℎ2 . [26]

Tabulka 3: Určení součinitele odporu cw dle ČSN EN 14504.

Příloha A ČSN EN 14504 také uvádí vtah pro výpočet zatížení větrem:
𝑤 = 𝑐𝑓 𝑞 ,
kde 𝑤 je zatížení větrem v kN/m2, 𝑐𝑓 = 1,3 je tlakový koeficient a 𝑞 = 0,5 je
dynamický tlak větru. [26]
4.3.3

ČSN EN 711 (322305) – Plavidla vnitrozemské plavby – Zábradlí
na palubách a ochozech – Požadavky, konstrukce a typy
Tato současně platná norma je v účinnosti od června 2017 a popisuje

požadavky, konstrukce a typy zábradlí používaných na plavidlech v ČR.
Norma uvádí, že zábradlí použité v prostoru výskytu veřejnosti by mělo být
navrženo jako pevně připevněné k palubě, s kovovým madlem a s výplní
tvořenou svislými příčkami, pletivem nebo deskou. Žádná volná šířka u
takového zábradlí by neměla překročit 120 mm, rozteč sloupků by neměla
přesáhnout 2 m. Výška zábradlí musí být v těchto prostorech obecně
minimálně 1 m, v případě výskytu osob se sníženou pohyblivostí 1,1 m.
V normě a její příloze jsou dále uvedeny i síly, na které má být zábradlí
navrženo a hodnoty maximálních přípustných deformací. V případě madla a
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tyčí zábradlí určeného pro cestující je hodnotící síla 1 KN a maximální
vychýlení bez trvalé deformace je ve vodorovném i svislém směru 25 mm.
[25]

5 Dříve zpracované předběžné návrhy ponorného
betonového mola
5.1 Koncepční architektonická studie
Myšlenka ponorné betonového plovoucí liniové konstrukce v centru
Prahy se poprvé objevila v dokumentu Koncepční studie využití pražských
břehů, kterou pro společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. vypracoval Jakub
Fabel a Ondřej Beránek ze společnosti C&com s.r.o.. V této architektonické
studii byla navržena souvislá liniová řada plovoucíh pontonových betonový
mol vedoucí podél pražské náplavky na Rašínově, Hořejším a Dvořákově
nábřeží. Na pontonech byla navržena cyklostezka o dvou pruzích doplněná
stylovým sklopitelným zábradlím. Vzduchový vak nadnášející betonová mola
bude v případě povodňového nebezpečí vypuštěn a molo tak klesne na dno,
kde povodeň přečká. Po opadnutí vodní hladiny bude vzduchový vak opět
napuštěn a molo opět stoupne na hladinu. To se jeví jako velmi výhodné
vzhledem k nedostatečné kapacitě ochranných přístavů v Praze, do kterých
je nutné umístit v případě povodně všechna plavidla. [28]

Obrázek 21: Vizualizace cyklostezky na Rašínově nábřeží dle koncepční studie. [28]
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Obrázek 22: Schémata fungování ponorného mola za běžného provozu a v případě povodňového
nebezpečí dle koncepční studie. [28]

Koncepční studie navrhuje zachování současného stání plavidel podél
náplavky ve stejných lokacích jako doposud. Dojde pouze k posunutí
kotvících lodí směrem od břehu o šířku nově zřízené cyklostezky, přičemž k
nastoupení na plavidla by měla sloužit neponorná podjezdová plovoucí
stanoviště, jak je patrné ze schématu na obrázku 23. [28]

Obrázek 23: Schéma plovoucího podjezdového nástupiště dle koncepční studie. [28]

Návrh v koncepční studii už také předpokládá s modularitou celého
systému mol. Je zmíněna možnost vytvářet spojováním více prvků mol
v obou půdorysných směrech větší plochy vhodné například pro konání
nejrůznějších kulturních akcí přímo na řece. [28]

5.2 Bakalářská práce Jana Buchláka z roku 2017
Myšlenku betonových ponorných mol v centru Prahy dále rozvíjel Jan
Buchlák ve své bakalářské práci na Fakultě stavební ČVUT pod vedením Ing.
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Petra Bílého Ph.D. v roce 2017. Buchlák navrhl ve své práci konstrukci mola ve
dvou materiálových variantách. Základní variantou je použití vyztuženého
betonu pevnostní třídy C30/37 doplněného o polymerní vlákna. Ve druhé
variantě je uvažováno použití UHPC bez betonářské výztuže. [29]
Geometrie betonové části jednoho prvku modulového systému mol
navržená Janem Buchlákem je patrná z axonometrie obrázku 24. Půdorysné
rozměry byli vzhledem k předpokládanému využití i snadné výrobě,
manipulaci a převozu zvoleny 3x3 metry. Tloušťka desky i žeber 80 mm byla
stanovena v závislosti na dodržení minimálních požadavků na krytí jedné
řady výztuže ϕ10 v obou směrech. Výška žebra 700 mm byla určena na
základě podmínky stanovené autorem, že při nulovém proměnném zatížení
prvku nebude nad hladinou viditelný gumový vzduchový vak. Vak byl
navržen ve tvaru kvádru, tak aby se svými půdorysnými rozměry přesně vešel
do betonové konstrukce. Výška vzduchového vaku byla stanovena jako 1100
mm s ohledem na plovatelnost při maximálním proměnném zatížení
uvažovaném autorem jako 3 kN/m2 (4 osoby na čtvereční metr). [29]

Obrázek 24: Betonová konstrukce prvku mola navržená v bakalářské práci Jana Buchláka [29]
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6 Návrh ponorného mola z vláknobetonu
Současný návrh konstrukce ponorného betonového mola do jisté míry
vychází jak z původní koncepční studie, tak z návrhu zpracovaného dříve
Janem Buchlákem v jeho bakalářské práci. V celé řadě aspektů ale došlo
k poměrně významným úpravám a změnám. Základní filozofie a požadavky
návrhu

6.1 Definice účelu a požadavky na návrh
6.1.1 Účel a používání
Před zahájením prací na návrhu prototypu mola proběhla schůzka se
zástupcem potenciálního investora Trade Centre Praha a.s., což je společnost
spravující veškerý mobiliář na území hlavního města Prahy. Bylo prozatím
upuštěno od využití pontonů jakožto cyklostezky. Zároveň není u mol
počítáno s kotvením větších lodí. Kotvení malých plavidel by mělo být
umožněno. Mola budou tedy navržena pro pěší jakožto chodníky i turistický
cíl. Důraz je kladen také na velkou modularitu systému vhodnou pro konání
kulturních akcí. Modularita zároveň umožní použití tohoto systému i na
náplavkách jiných měst v České republice i v zahraničí.
Dále bylo rozhodnuto o tom, že dno Vltavy v místech ponořování
konstrukce mol bude náležitě stavebně upraveno. Maximální velikost
pospojované sestavy byla prozatím určena jako 3x4 propojených prvků, což
odpovídá ploše zhruba 130 m2. Mola mohou být umístěna jak bezprostředně
u břehu náplavky, tak v určité blízké vzdálenosti nebo dokonce jako
samostatně stojící uprostřed vodního toku. Příklady možných způsobů
používání modulárního systému ponorných mol jsou patrné z následujících
schémat

zpracovaných

v rámci

řešitelského

Buchlákem.
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týmu

projektu

Janem

Obrázek 25: Liniové propojení prvků. (autorem schématu je Jan Buchlák)

Obrázek 26: Plošné propojení prvků. (autorem schématu je Jan Buchlák)

Obrázek 27: Propojení prvků za účelem překonání překážky. (autorem schématu je Jan Buchlák)
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Obrázek 28: Liniové propojení s použitím pryžových bumlů. (autorem schématu je Jan Buchlák)

Obrázek 29:Plošné propojení samostatně stojící soustavy. (autorem schématu je Jan Buchlák)

Obrázek 30: Schématický příčný řez sestavou. (autorem schématu je Jan Buchlák)
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6.1.2 Definice maximálního množství osob používajících molo
V prostorách Fakulty stavební ČVUT byla provedena kapacitní zkouška
za účelem lepší představy o maximálním možném nahromadění osob na
mole. Na podlaze byl vyznačen prostor 3,1 x 3,1 m simulující jeden segment
mola. Z jedné strany byl tento prostor ohraničen zábradlím. Kapacitní
zkouška prokázala, že maximální počet osob, který se na jeden prvek mola
fyzicky vměstná, je cca 50. Stav, kdy je na ohraničeném prostoru vměstnáno
51 osob znázorňuje následující obrázek.

Obrázek 31: Kapacitní zkouška mola - 51 osob na prvku.

6.1.3 Požadavky na návrh
Na základě výše uvedených skutečností, platných norem, požadavků
potenciálního investora a odborných konzultací byly stanoveny následující
požadavky na návrh:
-

Jednotlivé segmenty mola by měly být navrženy tak, aby fungovali jak
sami o sobě, tak jako součást větších spojených celků v libovolných
kombinacích až do maximální velikosti 4x3 spojené prvky.

-

Mělo by být zajištěno snadné rozpojování a spojování prvků mola.

-

Bude stanoven dostatečně velký maximální povolený počet osob na
mole.

-

Pro maximální počet osob na mole bude při jejich rozložení 1/3 na
jedné polovině prvku mola a 2/3 na druhé polovině prvku zajištěno
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komfortní kritérium maximálního náklonu 4° (7%) a minimální výška
volného boku 150 mm.
-

Mělo by být zabezpečeno plování prvku mola na hladině, i v případě
jeho zatížení maximálním počtem 50 osob.

-

Ani v případě zatížení 25 osobami na jedné polovině prvku by nemělo
dojít k jeho překlopení.

-

Při havarijním stavu spočívajícím ve vypuštění jednoho vzduchového
vaku sestavy a zavodnění vzniklého prostoru, by nemělo u větších
sestav dojít k porušení nebo ke ztrátě stability.

-

Mělo by být umožněno ponoření i spojených prvků mola na upravené
říční dno, kde prvky musí bezpečně přečkat povodňový stav.

-

Opětovné vynoření mola by mělo probíhat pokud možno bez nutnosti
potápěčských prací. S případným poničením vzduchotechniky při
povodni se počítá a v takovém případě bude přítomnost potápěčů pro
opětovné vynoření nutná.

-

Bude navrženo sklopné a demontovatelné zábradlí osaditelné na
kteroukoliv hranu segmentu mola.

6.2 Návrh geometrie prvku mola
Geometrie prvku byla navrhována na základě požadavků shrnutých
v kapitole 6.1.3 této práce. Byla snaha navrhnout geometrii tak, aby byla
splněna komfortní kritéria z hlediska náklonu pro co možná největší
dovolený počet osob na prvku. Kladen důraz byl i na minimalizaci celkové
výšky

konstrukce,

dostatečnou

ochranu

vaku

před

poničením

a

jednoduchost výroby.
6.2.1 Návrh základního tvarového provedení
Zvažováno bylo více základních tvarových variant. Přehled příčných
řezů třech z nich je na obrázku 26.
Varianta A vychází z původního návrhu navrženého Janem Buchlákem
v jeho bakalářské práci. Toto uspořádání je velmi výhodné z hlediska redukce
výšky betonových stěn i výšky požadovaného vzduchového vaku. Je však
méně stabilní a dochází u něj k velkým náklonům už při malé excentricitě
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zatížení. Navíc vak v nafouknutém stavu zasahuje pod betonovou obálku, což
není vhodné z hlediska jeho ochrany. Po vypuštění vaku by navíc mohlo
snadno dojít k jeho skřípnutí mezi vodní dno a betonovou konstrukci mola.
Nevhodné je i ostré provedení vnitřních rohů konstrukce. Tyto rohy by šli jen
velmi obtížně vyztužit, tak aby bezpečně přenášely lokální extrémy napětí.
Navíc by bylo složité i kotvení zábradlí a umístění spojovacích a úvazových
prvků.

Obrázek 32: Příčné řezy základních tvarových variant segmentu mola.

Ve tvarové variantě B ve je konstrukce doplněna o patní žebra a o
zkosení horních vnitřních rohů. Prostor po obvodu prvku je až do délky
patních žeber vyplněn extrudovaným polystyrenem. Vzduchový vak
v nafouknutém stavu nesahá pod betonovou konstrukci. Tento tvarový návrh
eliminuje většinu nevýhod varianty A. Vak je dobře chráněn, nehrozí jeho
skřípnutí. Patní žebra výrazně zvyšují tuhost prvku, což se projeví převážně
při namáhání při nerovnoměrném klesání prvku. Díky zkosení vnitřních rohů
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bude možné provést jejich potřebné vyztužení a instalovat potřebné
vybavení konstrukce. Varianta B je oproti variantě A navíc i stabilnější a
stanovená komfortní kritéria tak můžou být splněna pro větší počet osob na
prvku. Nevýhodou u této varianty je celkově větší hmotnost i výška
konstrukce a také její větší složitost, která se projeví v obtížnější výrobě
prvku. Přesto bylo právě toto geometrické uspořádání zvoleno jako
nejvhodnější.
Ještě trochu složitější je tvarový návrh ve variantě C, kde vzduchový vak
směrem ke středu prvku snižuje svou výšku. Tento návrh umožní při mírném
zvýšení celkové výšky konstrukce docílit trochu lepší stability a umožnit tak
splnění užitných kritérií pro více osob. Vliv však není takový, aby
vykompenzoval příliš náročné tvarové požadavky na vzduchový vak.
Zástupci oslovených výrobců gumových vaků výrobu vaku, který by po
nafouknutí držel tento tvar, odmítly.
Dále bylo uvažováno i o umístění více menších vzduchových vaků
v rámci jednoho prvku, což by zajistilo potřebnou bezpečnostní jistotu. I
v případě propíchnutí některého z vaků by tak konstrukce stále bezpečně
plavala na hladině. Toto riziko ale nakonec nebylo vyhodnocena jako příliš
velké, vzhledem k tomu, že i po propíchnutí vaku se konstrukce bezpečně
udrží po dostatečnou dobu nad hladinou vlivem kesonového efektu,
zajištěného nepropustností betonu. Pneumatický systém mol bude doplněn
zařízením kontrolujícím tlak, díky kterému bude závada včas zjištěna.
Rozdělení na více vaků by naopak kromě drobného zvýšení vlastní tíhy prvku
přineslo i značné prodražení pneumatického systému a tedy i celého
koncového produktu. Z těchto důvodů nakonec nebylo k rozdělení na více
vaků přistoupeno.
6.2.2 Návrh přesných rozměrů prvku
Přesná geometrie prvku byla navržena na základě iterační parametrické
analýzy v programu MS Excel. V rámci zajištění lepší stability prvku a většího
užitného prostoru na mole byly půdorysné rozměry navrženy jako
3,3mx3,3m. Další parametry byly iteračním výpočtem stanoveny tak, aby byl
optimalizován poměr mezi výškou konstrukce a zajištěním užitných kritérií
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pro maximální náklon pro co možná největší počet osob a zároveň byla
splněna podmínka únosnosti pro maximální počet 50 osob na mole. Význam
proměnných parametrů je patrný z obrázku 27. V tabulce 4 je přehled
navržených hodnot těchto parametrů a na obrázku 28 už je vidět okótovaná
navržená geometrie příčného řezu prvku.

Obrázek 33: Význam proměnných parametrů při iteračním návrhu geometrie prvku mola.
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Tabulka 4: Přehled navržených geometrických parametrů prvku mola.

Obrázek 34: Navržená geometrie příčné řezu prvku mola.
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6.3 Výpočet základních statických a hydrostatických parametrů prvku
mola
6.3.1 Výpočet vlastní tíhy
Výpočet vlastní tíhy prvku včetně zábradlí kolem dokola znázorňuje
tabulka 5.

Tabulka 5: Výpočet vlastní tíhy prvku.

Vlastní tíha betonu byla konzervativně uvažována jako 25 kN/m3.
Objemová hmotnost navržené směsi (viz níže) je sice pouze kolem 22 t/m3,
v prvku mola se ale bude nacházet spousta výztuže a také pouzdra pro
spojovací prvky. V případě zábradlí nebyl počítán 1 kN/m, jak je tomu na
mostních konstrukcí, ale pouze 0,45 kN/m. Předpokládá se cílený návrh co
možná nejlehčích zábradelních panelů.
6.3.2 Výpočet polohy těžiště
Poloha těžiště prvku na jeho svislé ose se určí váženým průměrem
poloh těžiště jeho jednotlivých částí: betonové konstrukce, polystyrenu, vaku
a zábradlí. Váhou je tíha těchto částí.

Tabulka 6: Výpočet polohy těžiště prvku na svislé ose.
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6.3.3 Výpočet plovatelnosti
Hloubka ponoru ℎ𝑝 pro prvek zatížený pouze vlastní tíhou byla
vypočtena z Archimédova zákona:
𝐹𝐺 = 𝐹𝑣𝑧 = 𝑔 𝜌𝑘 𝑉 = 𝑔 𝜌𝑘 𝐿 𝐵 ℎ𝑝 ,
kde 𝐹𝐺 je vlastní svislá tíha prvku, 𝐹𝑣𝑧 je velikost vztlakové síly, 𝑔 je gravitační
konstanta, 𝜌𝑘 je hustota vody, 𝐿 je délka a 𝐵 šířka prvku. Po vyjádření a
dosazení vychází:
ℎ𝑝 =

𝐹𝐺
55,22
=
= 0,517 𝑚.
𝑔 𝜌𝑘 𝐿 𝐵 9,81 ∗ 1 ∗ 3,3 ∗ 3,3

To při celkové výšce prvku 0,95 m odpovídá volnému boku 0,433 m.
Dále byla vypočtena metacentrická výška ℎ𝑀 pro nezatížení prvek dle
postupu uvedeného v kapitole 4.1.4.
ℎ𝑀 = 𝐾𝐵 − 𝐾𝐺 +

𝐼𝑇
𝑉𝑝č

= 0,259 − 0,730 +

1
∗3,3∗3,33
12

3,3∗3,3∗0,517

= 1,284 𝑚 ,

kde 𝐼𝑇 je moment setrvačnosti plavební plochy, 𝑉𝑝č je objem ponořené části
prvku a 𝐾𝐵 a 𝐾𝐺 jsou svislé vzdálenosti bodů dle obrázku 29.

Obrázek 35: Schéma plování konstrukce bez přídavného zatížení.
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Vysoká hodnota metacentrické výšky ukazuje, že prvek sám o sobě
plave velmi stabilně.
6.3.4 Výpočet maximální únosnosti před potopením
Maximální únosností před potopením se rozumí hodnota přídavné síly
zatěžující prvek mola, pro kterou se celý prvek mola dostane pod vodní
hladinu. Toto přídavné zatížení 𝐹𝑄,𝑚𝑎𝑥 bylo opět vypočteno z Archimédova
zákona:
𝐹𝑧 = 𝐹𝐺 + 𝐹𝑄,𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑣𝑧 = 𝑔 𝜌𝑘 𝑉 = 𝑔 𝜌𝑘 𝐿 𝐵 𝐻,
kde 𝐻 je výška prvku. Po vyjádření a dosazení vychází:
𝐹𝑄,𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝐺 − 𝑔 𝜌𝑘 𝐿 𝐵 𝐻 = 9,81 ∗ 1 ∗ 3,3 ∗ 3,3 ∗ 0,95 − 55,22 = 46,27 𝑘𝑁,
což odpovídá 4 627 kg.

Obrázek 36: Schéma plování prvku při zatížení odpovídajícímu maximální únosností před potopením.

6.4 Určení maximálního povoleného počtu osob na prvku mola
Maximálním dovoleným počtem osob dovolenou zatížitelností se
rozumí takový počet, pro který budou splněny stanovená užitná kritéria pro
komfortní používání. Ty byla stanovena tak, že při rozmístění přídavného
zatížení na obě poloviny prvku v poměru 1/3 : 2/3 bude maximální náklon
prvku roven 4° (7%) a minimální výška volného boku neklesne pod 150 mm.
Otázkou bylo určení referenční váhy člověka. Vyhláška č. 334/2015 Sb.
hovoří o použití 75kg. Dle informace Ústavu zdravotnických informací a
statistiky České republiky z roku 2002 činila v tomto roce průměrná váha
osob 75,25 kg.[30] V tomto čísle ovšem není zahrnuta váha oblečení a
případných zavazadel. Z těchto důvodů byla referenční váha osoby pro účely
této práce zvolena konzervativně jako 80 kg.
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Maximální povolený počet osob na prvku mola byl stanoven na 15
pomocí iteračního parametrického výpočtu využívajícího momentovou
podmínku rovnováhy kolem podélné osy mola. Momentová podmínku
rovnováhy byla sestavena pro následující síly:
-

vlastní tíha prvku působící svisle dolů v těžišti prvku,

-

vztlaková síla,

-

tíha 2/3 osob působící svisle dolů v ¼ volné šířky prvku,

-

tíha 1/3 osob působící svisle dolů ve ¾ volné šířky prvku,

-

vodorovná síla ve směru náklonu, kterou vyvíjí osoby na zábradelní
madlo na více zatížené straně prvku,

-

vodorovná reakce působící v opačném smyslu v patě zábradlí.
Tabulka 7 a obrázek 31 ukazují výstupy z iterační parametrické studie

pro výpočet maximální povolené zatížitelnosti realizované v programu MS
Excel. Na obrázku 32 je znázorněno schéma působení sil při nerovnoměrném
zatížení mola 15 osobami. Dále je na tomto obrázku vidět grafické určení
metacentrické výšky plovoucí konstrukce pro tento zatěžovací stav. Obrázek
33 ukazuje zalidnění plochy simulující prvek mola právě 15 osobami během
provedené kapacitní zkoušky.
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Tabulka 7: Iterační parametrický výpočet maximální povolené zatížitelnosti prvku mola.
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Obrázek 37: Grafické znázornění náklonu prvku a působících sil jako součást iteračního
parametrického modelu v programu MS Excel.

Obrázek 38: Schéma návrhové situace pro určení maximálního povoleného zatížení, včetně
grafického určení metacentrické výšky.
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Obrázek 39: Simulace zalidnění prvku 15 osobami.

6.5 Materiálový návrh vláknobetonové prefabrikované konstrukce
Pro konstrukci prototypu mola bylo rozhodnuto o použití betonu
pevnostní třídy minimálně C 30/37 s rozptýlenou výztuží z polymerních
vláken. Receptura na 1 m3 navrženého vláknobetonu zpracovaná v rámci
projektového týmu Ing. Josefem Fládrem Ph.D. je patrná z tabulky 8.

Tabulka 8: Receptura vláknobetonu navržená pro mola Ing. Josefem Fládrem Ph.D.
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Konstrukce bude dále vyztužena o klasickou žebříkovou výztuží typu
B500B navrženou v jedné řadě o průměru 10 mm každých 150 mm v obou
směrech. Tento návrh bude níže v této práci posouzen v rozhodujících
kombinacích zatížení.

Betonářská výztuž bude muset být z důvodu

nedodržení minimálních požadavků na krycí vrstvu betonu navržena
v antikorozním provedení.

6.6 Návrh pneumatického systému
Návrhem pneumatického systému se v rámci projektového týmu
zabýval především vedoucí týmu docent Pavel Ryjáček.
6.6.1 Návrh nafukovacího vaku
Návrh systému nafukovacího vaku byl řešitelským týmem projektu
konzultován se zástupci dvou firem zabývajících se výrobou pneumatických
prvků. Šlo o společnosti Gumotex a Trelleborg. Společnost Gumotex se
zabývá převážně výrobou raftů a nafukovacích člunů. Firma Trelleborg se
specializuje především na návrh a výrobu pryžových systémů nafukovacích
jezů. Na základě proběhlých jednání a zjištění použitelnosti, robusnosti a
odolnosti navrhovaných systémů bylo zvoleno technické řešení od firmy
Trelleborg. Hlavním důvodem je vyšší těsnost a odolnost pryže používané
společností Trelleborg oproti gumotextilu používanému na vacích od
Gumotexu. [31]
Použit tedy bude pryžotextilní vak osazený čtyřmi plnícími hrdly
osazenými kulovými ventily. Tyto ventily budou dotaženy do kapes na každé
ze čtyř bočních stran prefabrikátu. Díky usazení vaku do kotevního popruhu
bude bezpečně zajištěna jeho pozice v napuštěném i vypuštěném stavu.
Tloušťka stěny vaku je minimálně 2,5 mm (5 mm v místě spojů). Použitý
materiál je PVC/Nitril a textil Nylon. Výrobcem předpokládaná cena jednoho
vaku je 65 000 Kč bez DPH. [31]
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Obrázek 40: Ukázka nafukovacího vaku od společnosti Trelleborg. [poskytnuto společností Trelleborg]

Obrázek 41: Ukázka upevňovacích popruhů a ventilu od společnosti Trelleborg. [poskytnuto
společností Trelleborg]

6.6.2 Návrh kontrolního systému tlaku ve vaku
V první variantě bude použit lokální systém s dálkovým přenosem od
společnosti Boteg . Tlakového detektory BTG-FS jsou vybaveny vlastní baterií
s životností až 3 roky při frekvenci měření každých 10 minut, tlakovým
senzorem a radiofrekvenčním vysílačem v bezlicenčním pásmu 868 MHz.
Veškerá elektronika je zalita v gelu pro zajištění maximální odolnosti proti
vodě (IP68). Tyto detektory by byli instalovány pomocí trubkových redukcí
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z doplňovacího ventilu. Aktivní část antény (posledních 100 mm) by musela
být umístěna do připravené drážky v prefabrikátu. Součástí systému je i
datová brána, která získané informace z detektorů dále předá pomocí
webových služeb sítí mobilních operátorů na server, kde jsou data ukládány
do databáze SQL. Na straně serveru je v pravidelných intervalech
vyhodnocován stav systému. Systém reaguje na zjištěné události odesláním
emailových reportů nebo spuštěním dalších nastavených procedur. [32]

Obrázek 42: Systém kontroly tlaku od společnosti Boteg. [poskytnuto společností Boteg]

Druhou variantou je nezávislý systém firmy Foxconn napojený na síť
LoRa. Ke snímači polohy Asset tracker Pro zabudovanému v kapse v blízkosti
vzduchových ventilů bude připojen snímač tlaku HLGA-10L, který bude
zabudován do vzduchového vaku. Prostup kabelů bude zatěsněn. [31]

Obrázek 43: Snímač polohy na síti LoRa – asset tracker Pro. [poskytnuto společností Foxconn]
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Obrázek 44: Snímač tlaku HLGA-10L. [poskytnuto společností Foxconn]

7 Návrh spojovacího systému
7.1 Určení typu spoje
Spojovací systém mol bylo třeba navrhnout tak, aby byly jednotlivé
segmenty mola jednoduše spojitelné a rozpojitelné a aby umožnil potápění
větších sestav spojených prefabrikátů. Zvažovány byly dvě základní
možnosti statického působení spojů, tuhý spoj a kloubový spoj. Použití každé
z těchto variant má své výhody a nevýhody
7.1.1 Tuhý spoj
Spoj by byl realizován ve dvou místech na každé propojené straně
segmentu. Příkladem technického provedení tohoto spoje je řešení
nizozemské společnosti Incradifloat, která se specializuje především na
výrobu ocelových modulových pontonů. Technické provedení spojů spočívá
v zasunutí ocelového prvku rozšiřujícího se průřezu do kapsy vzniklé
přiražením dvou segmentových pontonů k sobě. Po usazení se spoj utáhne
pomocí rozpěrných šroubů. [32]
Použití těchto tuhých spojů by zajistilo přenos namáhání mezi
jednotlivými segmenty a celá spojená sestava by se chovala jako jeden tuhý
celek. To má značné výhody z hlediska stability konstrukce. Další výhodou je
možnost zajištění absolutně rovných přechodů mezi jednotlivými prvky
mola, což by bylo velmi důležité například při použití těchto plovoucích
konstrukcí pro vedení cyklostezky.
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Obrázek 45: Systém modulových pontonů společnosti Incradifloat. [32]

Zásadní nevýhodou ovšem je velké namáhání těchto prvků a také stěn
a rámových rohů prefabrikátů, které vznikne vlivem zabránění vzájemného
pootočení prvků při nerovnoměrném zatížení sestavy. Jelikož je molo
navrženo

jako

ponorné,

je

pravděpodobnost

výskytu

velkých

nerovnoměrností v zatěžování pospojované sestavy velmi pravděpodobné.
K tomuto nerovnoměrnému zatížení by mohlo dojít kromě běžných stavů
způsobených živým zatížením zejména i v případech poškození některého
vzduchového vaku,

nerovnoměrné

rychlosti vypouštění jednotlivých

vzduchových vaků při potápění nebo třeba při nerovnoměrném sednutí
sestavy mna říční dno. Z tohoto důvodu bylo od návrhu tuhého spoje v tomto
projektu upuštěno.
7.1.2 Kloubový spoj
Přistoupeno tedy bylo k návrhu kloubového spoje, který bude
zabraňovat jak vodorovnému, tak svislému posunu, bude však umožňovat
vzájemné natáčení prvků. Velkou výhodou tohoto řešení je celkově
jednodušší návrh a do značné míry eliminace nepříznivých nahání betonové
konstrukce při nerovnoměrném zatížení spojené sestavy. Nevýhody mohou
spočívat hlavně v mírném zhoršení uživatelského komfortu, způsobeném
vzájemným natáčením prvků. Při návrhu tohoto spojení navíc bude muset
být dán zřetel i na případné riziko únavového opotřebení kloubového
mechanismu.
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7.2 Nepoužitá varianta kloubového spoje
Při vývoji požadovaného spojovacího kloubového mechanismu bylo
zvažováno více technických variant řešení. Jedna z nepoužitých variant je
přiblížena na následujících obrázcích.

Obrázek 46: 3D model nepoužité varianty kloubového spoje.

Obrázek 47:3D model jednotlivých součástí nepoužité varianty kloubového spoje.

Stěny segmentů mola by byli osazeny plastovými nárazníky o tlouště
50 mm, po přiražení prvků mola k sobě tedy vznikne mezi nimi mezera 100
mm, která umožní realizaci tohoto řešení. Do stěn prefabrikátů by byli už
během betonáže osazeny kovové prvky znázorněné na obrázcích hnědě
(plechy s přivařenou trubkou). Po přiražení jednotlivých segmentů mola na
vodní hladině k sobě by pracovníci obsluhy ručně (případně za použití palice
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nebo kladiva) zasunuly do trubek náležícím obou segmentům nejdříve
z jedné strany prvek znázorněný červeně, který se skládá z plechu a na něj
přivařených trubek menšího průměru než u hnědých prvků. Následně by byl
z druhé strany zasunut zelený prvek. Spoj by byl zaaretován kovovými
tyčkami znázorněnými modře, které by bylo možné otočit a zasunout do
připravených drážek ve stěně prefabrikátu.
Toto řešení by splňovalo základní požadavky kladené na kloubový spoj
a asi by bylo i dostatečně únosné. Jeví se ale jako příliš složité. Nevýhodou
by bylo zajištění velmi přesné vzájemné pozice prvků při jejich spojování.
Další slabinou tohoto řešení je i přítomnost mezery 100 mm mezi
jednotlivými segmenty mola, která se jeví jako příliš velká. Obtížné by navíc
mohlo být rozpojování tohoto mechanismu. Z těchto důvodů byl tento návrh
zamítnut a hledáno bylo jiné efektivnější řešení kloubového spoje.

7.3 Navržené technické řešení
7.3.1 Popis návrhu
Navržen byl spojovací kloubový mechanismus skládající se ze tří typů
dílů. Jeden spoj se skládá ze dvou dílů A, jednoho dílu B a dvou dílů C. Dva
prvky mola budou vždy spojeny dvojicí spojů.
-

díl A - ocelová kapsa zabetonovaná přímo do stěny prvku mola

-

díl B – ocelový prvek tvarem připomínající činku k propojení dílů A

-

díl C – ocelová zátka k aretaci dílu B v požadovaném místě dílu A

Obrázek 48: Výřez z výrobní dokumentace spojovacích prvků – definice sestavy.
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Obrázek 49:3D model navrženého spojovacího mechanismu.

Obrázek 50: Díl A – ocelová kapsa zabetonovaná do stěny prvku.
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Obrázek 51: Díl B – ocelový prvek tvarem připomínající činku.

Obrázek 52: Díl C – ocelová aretační zátka.

Volná vzdálenost mezi spojenými prefabrikáty je navržena na 50 mm.
Tyto mezery budou zakryty pomocí přechodových plastových prvků Tprůřezu. Po celém obvodu budou stěny mola doplněny o nárazníky z tvrdého
plastu.
7.3.2 Statické působení
Předpokládané chování spoje je znázorněno na následujícím schématu.
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Obrázek 53: Znázornění předpokládaného chování spojovacích mechanismů.

Prvky jsou navrženy tak, aby umožňovaly vzájemný volný svislý pohyb
dílců mola do rozdílu výšek teoreticky až 40 mm.
Rozdíl v zatížení jednotlivých dílů mola do hodnoty 4,3 kN by neměl
způsobovat žádné přídavné namáhání stěn mola. Při větším zatížení začne
celý spoj přenášet posouvající sílu. Díly B spojovacích mechanismů budou
namáhány ohybem, zatímco plastové nárazníky tlakem. Pokus o znázornění
tohoto jevu pomocí příhradové analogie je na následujícím obrázku.
7.3.3 Materiál
Pro výrobu středního plechu dílu B spojovací sady byla navržena ocel
S355J2+N. Smyčky dílu A jsou navrženy z žebříkové betonářské oceli B500B.
Ostatní prvky jsou navrženy z oceli S235 JR. Povrchová úprava všech součástí
byla zvolena žárovým pozinkováním.
7.3.4 Dokumentace pro výrobu prototypních sad
Pro potřeby experimentálních zkoušek byly v roce 2018 vyrobeny dvě
prototypní

sady

spojovacích

mechanismů

v měřítku

1:1.

Výrobní

dokumentace spojovacích prvků zpracovaná autorem této práce je přílohou
této diplomové práce.

57

7.3.5 Technické a materiálové provedení nárazníků
Nárazníky byly původně navrženy o tloušťce 25 mm a výšce 300 mm.
Nakonec bylo s ohledem na výrobní toleranci prefabrikátů navržena tloušťka
20 mm. Nárazníky budou připevněny ke stěnám prefabrikátů po celém
obvodu. Vrchní hrana nárazníků bude umístěna 200 mm od vrchní hrany
mola. Nárazníky budou připevněny ke stěnám pontonů pomocí šroubů a
hmoždinek. Hmoždinky budou do stěn dílců osazeny buď už v průběhu
betonáže, nebo až do vyvrtaných otvorů po zatvrdnutí betonu.
Materiálové provedení těchto nárazníků bylo konzultováno se
zástupce firmy Titan-Multiplast Ing. Jiřím Divišem. Na základě těchto
konzultací byl pro naše účely zvolen tvrdý a velmi odolný technický plast
Polyoxymetylen copolymer (POM-C). Vlastnosti tohoto materiálu jsou
podobné polyamdům, ale na rozdíl od nich má POM-C vyšší otěruvzdornost
a výrazně nižší nasákavost, což se velmi hodí pro použití ve vodním prostředí.
Materiál dobře odolává i dalším vlivům prostředí jako je UV záření nebo mráz.
Jeho velkou nevýhodou ke vysoká cena. V dalších fázích projektu tak může
z ekonomických důvodů dojít k nahrazení tohoto materiálu levnějším PE-HD,
který také velmi dobře odolává přírodním vlivům ve vodním prostředí.
7.3.6 Obsluha
Jednotlivé prvky mola budou snadno spojitelné a rozpojitelné přímo
z povrchu mola pomocí obslužné tyče s oválnou koncovkou, pomocí které
může pracovník obsluhy mola snadno pohybovat s dílky typu B a C, které jsou
z tohoto důvody opatřeny oválnými otvory. Po spojení nebo rozpojení prvků
obsluha mola zakryje prostor pouzdra gumovou krytkou a případně provede
usazení přechodového prvku pro překlenutí mezery mezi spojenými
segmenty.
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8 Numerická analýza a posouzení ponorného mola
z vláknobetonu
8.1 Posouzení osamoceného prvku
8.1.1 Popis výpočetního modelu
Byly provedeny numerické analýzy osamoceného segmentu mola
pomocí deskostěnového modelu ve výpočetním softwaru Dlubal RFEM.
Materiál všech prvků byl zvolen beton C45/55 s objemovou tíhou 25 kN/m3.
Tloušťka všech modelovaných deskostěnových prvků byla modelována 80
mm, což odpovídá návrhu. Vzájemné spojení všech vymodelovaných prvků
bylo nastaveno jako dokonale tuhé. Navržené zkosení spoje mezi horní
deskou a stěnami mola bylo modelováno pomocí lineárně proměnné
tloušťky stěn z 80 mm na 160 mm v délce 80 mm. Pozice prvku na vodní
hladině byla simulována pružným podložím horní desky se svislou tuhostí
9,81 kN/m3. V obou kolmých (vodorovných) směrech byla z důvodu stability
výpočtu nastavena nekonečná tuhost tohoto podloží. Velikost prvku v rámci
sítě konečných prvků byla zvolena 80 mm, což odpovídá tlouště desky i stěn.
Na modelu byly s úspěchem ověřeny výpočty náklonů a volné výšky nad
hladinou provedené v kapitolách 6.3 a 6.4 této práce.
8.1.2 Zatížení ledovou celinou dle CSN 750250
Prvek byl posuzován na zatížení ledovou celinou od zvýšení teploty dle
CSN 750250. Místní specifikace pro výpočet zatížení byli uvažovány pro
umístění

na

řece

Vltavě

v

centru

Prahy,

což

odpovídá

nejpravděpodobnějšímu budoucímu umístění mola. Působící tlaková síla
vodorovná síla byla výpočtem určena jako 7,5 kN/m. Výpočet tohoto zatížení
je shrnut v následující tabulce.
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Tabulka 9: Výpočet velikosti zatížení ledovou celinou od zvýšení teploty.

Zatížení tlakem ledu bylo modelováno jako plošné zatížení 50 kN/m2
působící na ploše výšky 0,15 m, což svými účinky odpovídá liniovému zatížení
7,50 kN/m. Průběh vnitřních sil byl stanoven pro návrhovou kombinaci
stálého zatížení a zatížení ledem. Do zatížení stálého bylo zahrnuto i zatížení
hydrostatickým tlakem na stěny mola a zatížení od tíhy zábradlí na dvou
stranách dílce. Byl použit součinitel zatížení 1,35 pro stálé zatížení a 1,5 pro
zatížení ledem.

60

Izometrie

ZS 1: vlastní tíha
Zatížení [kN/m], [kN/m^2]

0.450
0.450

p-z 5.89

X

p-YP 5.89

Y

Z

p-z 5.89

Obrázek 54: Výpočetní model pro stálé zatížení.

Obrázek 55: Výpočetní model pro zatížení ledem.

Maximální plošné dimenzační momenty jsou shrnuty v následující tabulce.

Tabulka 10: Přehled extrémních hodnot dimenzačních momentů od zatížení ledem + stálého
zatížení.

Obrázky níže ukazují průběhy základních ohybových momentů.
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Obrázek 56: Průběh základního momentu mx od zatížení ledem a vlastní tíhou.

Obrázek 57: Průběh základního momentu my od zatížení ledem a vlastní tíhou

Na účinky tohoto zatížení byla posouzena navržená svislá a vodorovná
výztuž 1 řada ϕ10 á 150mm v obou směrech. Navržená výztuž vyhovuje.
Podrobný výkres navržené výztuže zpracoval Jan Buchlák a je přílohou jeho
diplomové práce. [33]
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Tabulka 11: Posouzení výztuže na zatížení ledem a vlastní tíhou.

8.1.3 Zatížení osobami
Na

deskostěnovém

modelu

osamoceného

prvku

mola

byly

modelovány dva zatěžovací stavy od tíhy osob. V prvním zatěžovacím stavu
je na mole 50 osob, což je maximální možný počet osob, který se na jeden
prvek mola vměstná zjištěný experimentální zkouškou popsanou v kapitole
6.1.2 této práce. Ve druhém zatěžovacím stavu je molo zatíženo stejným
plošným zatížením pouze na jedné polovině. Referenční váha jedné osoby
byla konzervativně uvažována jako 80 kg.
Jelikož při rovnoměrném plošném zatížení nevznikají v konstrukci
umístěné na vodní hladině žádná namáhání, byl jako méně příznivý
vyhodnocen zatěžovací stav s nerovnoměrným rozprostřením osob. Byly
tedy spočteny průběhy vnitřních sil pro návrhovou kombinaci stálého
zatížení a nerovnoměrného zatížení osobami. Součinitele zatížení byli
uvažovány 1,35 pro stálé a 1,5 pro proměnné zatížení.
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Izometrie

KZ 4: ZS1 + ZS4
Zatížení [kN/m], [kN/m^2]

p-ZL 3.67
0.450
0.450

X

p-z 5.89

p-YP 5.89

Y

Z

p-z 5.89

Obrázek 58: Výpočetní model pro maximální nerovnoměrné zatížení osobami a stálé zatížení.

Extrémní hodnoty návrhových momentů jsou v následující tabulce.

Tabulka 12: Přehled extrémních hodnot dimenzačních momentů od nerovnoměrného zatížení
osobami + stálého zatížení.

Spočtené dimenzační momenty jsou menší, než spočtené momenty
únosnosti v tabulce 11. Navržená výztuž tak bez problému vyhoví. Obrázky
níže ukazují průběhy základních ohybových momentů.
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Obrázek 59: Průběh základního momentu mx od zatížení osobami na polovině prvku a vlastní tíhou.

Obrázek 60: Průběh základního momentu my od zatížení osobami na polovině prvku a vlastní tíhou.

8.1.4 Zvedání prvku
Důležitým zatěžovacím stavem je stav zvedání prvku. Vzhledem
k tomu, že prvek bude betonován v opačné poloze, než v jaké bude používán,
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bude každý prefabrikát vybaven osmi manipulačními úchyty. Úchyty jsou
navržené ve vzdálenosti 450 mm od okraje prvku na horních i dolních
stranách stěn. Podrobným návrhem těchto manipulačních úchytů se v rámci
řešitelského týmu projektu zabýval Jan Buchlák. Shrnutí jeho postupů,
návrhů a výsledků lze nalézt v jeho diplomové práci. [33]
V prvním případě bylo posouzeno namáhání prvku při jeho zvedání pro
účely umístění na hladinu. Tento stav byl modelován ponecháním působení
pouze vlastní tíhy prvku a podepřením prvku čtyřmi uzlovými kloubovými
podporami v místě navržených manipulačních úchytů. Výstupy z modelu
jsou na obrázcích níže.

Obrázek 61: Výpočetní model pro zvedání pro účely umístění na hladinu.
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Obrázek 62: Průběh celkového posunu pro model zvedání pro účely umístění na hladinu.

Obrázek 63: Průběh základního momentu mx od zatížení zvedáním pro účely umístění na hladinu.
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Obrázek 64: Průběh základního momentu my od zatížení zvedáním pro účely umístění na hladinu.

Následuje tabulka návrhových hodnot dimenzačních momentů od
tohoto

zatěžovacího

stavu.

Zatížení

vlastní

tíhou

bylo

násobeno

koeficientem 1,35.

Tabulka 13: Přehled extrémních hodnot dimenzačních momentů od zatížení zvedáním pro účely
umístění na hladinu

Hodnoty jsou výrazně nižší než hodnoty únosnosti navržené výztuže
vypočtené výše. Konstrukce vyhovuje.
Ve druhém případě bylo posouzeno namáhání prvku při jeho zvedání
z výrobní formy. Jelikož bude prvek betonován v opačné poloze, než ve které
bude používán, budou manipulační kotvy pro toto zvedání navrženy na
spodní straně konstrukce. Při simulování tohoto stavu bylo nastaveno
působení gravitační síly směrem vzhůru a prvek byl podepřen čtyřmi
uzlovými kloubovými podporami v místech navržených manipulačních
úchytů. Následují výstupy z modelu pro tento stav.
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Obrázek 65: Výpočetní model pro zvedání pro účely vyjmutí z betonážní formy.

Obrázek 66: Průběh celkového posunu od zatížení zvedáním pro účely vyjmutí z formy.
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Obrázek 67: Průběh základního momentu mx od zatížení zvedáním pro účely vyjmutí z formy.

Obrázek 68: Průběh základního momentu mx od zatížení zvedáním pro účely vyjmutí z formy.

Následuje tabulka návrhových hodnot dimenzačních momentů od
tohoto

zatěžovacího

stavu.

Zatížení

koeficientem 1,35.
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vlastní

tíhou

bylo

násobeno

Tabulka 14: Přehled extrémních hodnot dimenzačních momentů od zatížení zvedáním pro účely
vyjmutí z betonážní formy.

Hodnoty jsou i pro tento zatěžovací stav výrazně nižší než hodnoty únosnosti
navržené výztuže vypočtené výše. Konstrukce vyhovuje.

8.2 Posouzení spojených prvků
8.2.1 Popis výpočetního modelu
Parametry modelů odpovídají parametrům popsaným v kapitole 8.1.1
této práce. Dále jsou modely doplněny o vzájemné propojení prefabrikátů.
Spojovací mechanismus prvků mola byl navržen jako kloubový
s umožněným volným prokluzem ve svislém směru teoreticky až 40 mm (viz
kapitola 7 této práce). Tento spoj byl vymodelován pomocí 130 mm
dlouhého prutu. 50 mm odpovídá šířce vzájemné mezery mezi spojenými
prefabrikáty, zbývajících 80 mm odpovídá délce potřebné k dosažení
střednic obou spojovaných stěn. Materiálem prutu byla zvolena ocel S355.
Průřez odpovídá navrženému spojovacímu prvku, je jím tedy obdélník o
rozměrech 60mm x 15mm. Ke spojovaným stěnám je prut připojen tuze.
Uprostřed prutu se ale nachází vnitřní kloub s povoleným volným natočením
kolem osy y. Ostatní stupně volnosti nejsou odebrány. Tomuto kloubu byl
navíc ve druhé variantě umožněn pomocí nelineární funkce i volný prokluz
ve svislém směru až do hodnoty 40mm (viz obrázek 70). Je pravda, že i
samotné pruty představující vždy půlku spojovacího prvku jsou konzoly
s malou tuhostí a v mezních stavech podléhají určité deformaci. Celkový
svislý vzájemný posun prvků pak tedy v mezních stavech v modelu
dosahoval 42-47 mm.
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Obrázek 69: Detail modelu spojovacího prvku. Uprostřed prutu je kloub.

Obrázek 70: Diagram závislosti tuhosti spoje ve směru svislého posunu na hodnotě svislého posunu
pro modelované kloubové spojení mol s prokluzem.

8.2.2 Maximální povolené zatížení osobami na sestavě 2x1
Pro dvojici spojených prvků mola byl jakožto nejméně příznivý běžný
provozní stav z hlediska namáhání spoje i stěny mola určen stav
nerovnoměrně rozloženého užitného zatížení na jednom prvku (2/3 osob na
polovině prvku) a zatížení pouze vlastní tíhou na druhém prvku. Byl uvažován
maximální povolený počet osob na prvku mola jako 15. Na obrázcích níže
jsou vidět charakteristické hodnoty posunu, hlavního momentu m 1 na
deskách a posouvajících sil přenášených spojovacími mechanismy v tomto
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stavu pro dvě varianty modelování spojů. V první variantě je spoj modelován
pomocí prostého kloubu. Ve druhé variantě je navíc v kloubu umožněn
Izometrie

KZ 1: ZS1 + ZS2
Zatížení [kN/m], [kN/m^2]

prokluz ve směru osy z do hodnoty 40 mm.
p-ZL 1.54
0.450

p-ZL 0.77

0.450

0.450

Y
X

Z

0.450

Obrázek 71: Nejméně příznivá charakteristická kombinace zatížení pro dva spojené prvky.

Obrázek 72: Průběh celkového posunu pro model bez prokluzu.
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Obrázek 73: Charakteristické hodnoty posouvající síly ve spojích pro model bez prokluzu.

Obrázek 74: Průběh hlavního momentu m1 pro model bez prokluzu.
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Obrázek 75: Průběh celkového posunu pro model s prokluzem.

Obrázek 76: Charakteristické hodnoty posouvající síly ve spojích pro model s prokluzem..
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Obrázek 77: Průběh hlavního momentu m1 pro model s prokluzem.

Hodnoty momentů na deskách jsou nízké a tak pro tento stav navržená
výztuž bez problému vyhoví. Je dále patrné, že výsledky pro model
s prokluzem jsou z hlediska namáhání spoje i stěn dílce mírně příznivější.
Jelikož model s prokluzem lépe vystihuje chování skutečně navrženého
kloubového mechanismu, byl použit pro další analýzy.
8.2.3 Maximální povolené zatížení osobami na sestavě 3x3
Pro devět spojených prvků v rastru 3x3 bylo modelováno mnoho
zatěžovacích stavů (šachovnicové zatížení, zatížení všech prvků kromě
jednoho nebo více prvků, zatížení pouze jednoho nebo více prvků). Jako
nejméně příznivý se ukázal zatěžovací stav, kdy je nerovnoměrně zatížen
osobami pouze rohový prvek sestavy a na ostatní prvky působí pouze stálé
zatížení. Hodnoty pro tuto charakteristickou kombinaci zatížení, kdy je
rohový prvek nerovnoměrně zatížen maximální povoleným počtem osob 15,
zobrazují následující obrázky.
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Obrázek 78: Nejnepříznivější zatěžovací stav při dodržení maximální zatížitelnosti.

Obrázek 79: Celkový posun prvku pro nejméně příznivé běžné užitné zatížení sestavy.
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Obrázek 80: Charakteristické hodnoty posouvajících sil ve spojích pro nejméně příznivé běžné užitné
zatížení sestavy.

Obrázek 81: Průběh hlavního momentu m1 pro nejméně příznivé běžné užitné zatížení sestavy.

Z těchto výsledků je patrné, že díky kloubovému řešení spojů
nedochází ani v tomto případě k výraznějšímu namáhání prvku mola ani
spojů samotných.
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8.2.4 Extrémní zatížení osobami na sestavě 3x3
Dále byl zkoumán případ, kdy bude rohový prvek sestavy namáhán
extrémním zatížením odpovídajícím maximálnímu počtu osob, které se na
něj reálně vejdou. Tento maximální počet je dle kapacitní zkoušky cca. 50
osob, což odpovídá plošnému zatížení 3,86 kN/m2. Výsledné charakteristické
hodnoty posunu a návrhové hodnoty vnitřních sil pro tento stav ukazují
následující obrázky. Pro výpočet návrhových hodnot byly použity součinitele
1,35 pro stálé zatížení a 1,5 pro zatížení osobami.

Obrázek 82: Extrémní zatěžovací stav sestavy.

Obrázek 83: Hodnoty posunu pro extrémní zatěžovací stav sestavy.
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Obrázek 84: Návrhové hodnoty posouvajících sil ve spojích pro extrémní zatěžovací stav sestavy.

Obrázek 85: Návrhové hodnoty hlavního momentu m1 pro extrémní zatěžovací stav sestavy.

Maximální návrhové hodnoty dimenzačních momentů pro tento
extrémní stav zatížení včetně součinitelů zatížení jsou v následující tabulce.
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Tabulka 15: Přehled maximálních návrhových hodnot dimenzačních momentů pro extrémní
zatěžovací stav.

Je vidět, že hodnoty jsou menší než únosnost navržené výztuže
vypočtená výše jako 7,10 kN/m respektive 9,38 kN/m. Výztuž tedy vyhoví i
pro tento extrémní zatěžovací stav. Maximální návrhová hodnota síly
přenášené spojem v tomto stavu je 10,3 kN.
8.2.5 Havarijní stavy sestavy 3x3
Dále bylo přistoupeno k analýze havarijních stavů sestavy. Byly
zkoumány stavy, kdy dojde k prasknutí ventilu a zatopení vzduchového vaku
pro některým z prvků sestavy. Nejnepříznivější se z hlediska namáhání spojů
i stěn prvku ukázal stav, když havaruje rohový prvek. Výsledky pro tento
havarijní stav jsou na obrázcích níže.

Obrázek 86: Vykreslení charakteristických hodnot posunu pro havarijní stav.
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Obrázek 87: Charakteristické hodnoty posouvajících sil ve spojích pro havarijní stav.

Obrázek 88: Průběh charakteristických hodnot hlavního momentu m1 pro havarijní stav.

8.2.6 Nerovnoměrné sednutí na dno sestavy 3x3
Zkoumány byly i stavy sednutí sestavy na dno. Při rovnoměrném sednutí
sestavy na upravené dno, ke kterému by mělo standardně docházet, jsou
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prvky namáhány jen velmi málo. Počítán byl ale i stav, kdy se sestava opře o
dno nerovnoměrně. Sestavě byla v rámci simulace podvodního prostředí
v modelu snížena objemová hmotnost o 1000 kg/m3 a byla podepřena
liniovou podporou pouze na šesti hranách (viz obrázky níže).
X Y
Z

Obrázek 89: Podepření při simulaci stavu nerovnoměrného sednutí na dno.

Obrázek 90: Charakteristické hodnoty sil přenášených spoji při nerovnoměrném sednutí na dno.
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Izometrie

8.3 Analýza spojovacích prvků
8.3.1 Popis výpočetního modelu
V programu Dlubal RFEM byl vytvořen detailní výpočetní 2D model
simulující chování spojovacího prvku v průběhu zatěžovací zkoušky, která je
dále popsána v kapitole 9 této práce. Modelován bylo rozhodující stádium,
kdy se spojené železobetonové prvky vzájemně posunou o 40 mm, a dojde
k zaklínění spojovacího prvku, který již neumožní další svislý posun. Zároveň
dojde ke kontaktu plastových nárazníků obou betonových prvků.

Obrázek 91: Výpočetní model pro analýzu chování spojovacího prvku.

Na jedné straně byl modelován spojovací prvek jako vetknutý do
betonového prvku, na druhé straně byl připojen pomocí krátkého fiktivního
prutu s vnitřním kloubem umožňujícím volné natočení. Předpoklad tohoto
statického působení je v souladu s výsledky experimentální zkoušky (viz
dále). Na místě předpokládaného kontaktu plastových nárazníků byl
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vymodelován fiktivní tuhý prut s posuvným kloubem umožňujícím posun ve
svislém směru. Tomuto kloubu bylo navíc nastaveno tření, koeficient tření byl
uvažován 0,15.
Byla provedena analýza podle teorie druhého řádu. Pro ocelové prvky
byla jako materiál zvolena ocel S355 s izotropním plastickým materiálovým
modelem s bilineárním pracovním diagramem (viz následující obrázek).

Obrázek 92: Materiálový model pro ocelový spojovací prvek.

8.3.2 Maximální povolené nerovnoměrné zatížení osobami sestavy 3x3
Dle výpočtů na 3D modelech popsaných v kapitole 8.2.3 je maximální
posouvající síla ve spoji při dodržení maximální zatížitelnosti mola na
sestavě 3x3 rovna přibližně 1 kN. Toto zatížení je považováno za mezní stav
použitelnosti. Vykreslení deformace a napětí v ocelovém prvku při působení
tohoto zatížení je na následujících výstupech z modelu. Z výstupů je patrné,
že ocelový prvek se v MSP nedostane v žádném svém bodě do plastického
stavu a jeho návrh je tedy vyhovující.
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Obrázek 93: Průběh deformace pro model zatížený 1 kN.

Obrázek 94: Průběh normálového napětí pro model zatížený 1 kN.
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8.3.3 Extrémní zatížení osobami sestavy 3x3
Dle výpočtů na 3D modelech popsaných v kapitole 8.2.4 je maximální
posouvající síla ve spoji při extrémním (maximálním teoreticky možném)
zatížení osobami rohového prvku sestavy 3x3 rovna přibližně 10,3 kN. Toto
zatížení je považováno za mezní stav únosnosti. Vykreslení deformace a
napětí v ocelovém prvku při působení tohoto zatížení je na následujících
výstupech z modelu.
Z výstupů je zřejmé, že při tomto zatížení se spojovací prvek dostane do
plastického stavu. Vzhledem k tomu, že se jedná o mezní stav únosnosti, je
plastifikace přípustná. Dále je patrné, že prvek není v žádném průřezu
plastifikován plně a jeho návrh je tedy vyhovující.

Obrázek 95: Průběh deformace pro model zatížený 10,3 kN.
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Obrázek 96: Průběh normálového napětí pro model zatížený 10,3 kN.

8.3.4 Havarijní stav sestavy 3x3
Dle výpočtů na 3D modelech popsaných v kapitole 8.2.5 je maximální
posouvající síla ve spoji při havarijním stavu sestavy 3x3 rovna přibližně 19,9
kN. Jedná se o mimořádné zatížení. Pro tento stav se bohužel nepodařilo
vytvořit stabilní model s použitím izotropního plastického materiálového
modelu. Ve skutečnosti dojde zřejmě vznikem plného plastického klouby ke
změně statického působení tohoto detailu. Na obrázcích níže následuje
alespoň vykreslení výstupů z modelu s použitím izotropního lineárněelastického materiálového modelu. Vhledem k tomu, že se nepodařilo
vymodelovat realistický model pro tento zatěžovací stav, bude odolnost
prvku na účinky tohoto mimořádného zatížení posouzena na základě
výsledků experimentální zkoušky.
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Obrázek 97: Průběh deformace pro model zatížený 19,9 kN. (lineárně-elastický materiálový model)

Obrázek 98: Průběh normálového napětí pro model zatížený 19,9 kN.(lineárně-elastický materiálový
model)
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9 Experimentální zatěžovací zkoušky spojovacích prvků
Experimentální

zkoušky

spojovacích

prvků

proběhly

v průběhu

podzimu 2018 ve spolupráci s pracovníky Experimentálního centra Fakulty
stavební ČVUT v Praze.

9.1 Základní návrh experimentů
Bylo rozhodnuto o nutnosti provedení experimentálních zatěžovacích
zkoušek navrženého spojovacího systému mol. Byly navrženy dvě
experimentální

zkoušky

v měřítku

1:1.

Dojde

k výrobě

zkušebních

betonových dílců, které budou spojeny prototypní sadou ocelových
spojovacích prvků. Betonový dílec A simuluje rohovou část prefabrikátu
mola, dílec B je tvaru kvádru a slouží pro zatěžování. Při jedné zkoušce bude
probíhat zatěžování hydraulickým lisem směrem dolů, při druhé bude jeden
zkušební betonový dílec pevně upevněn k podlaze pomocí závitových tyčí a
druhý bude tlačen pomocí hydraulického válce směrem vzhůru. Schémata
připravovaných zkoušek spojovacích mechanismů jsou na následujících
obrázcích.

Obrázek 99: Názorné schéma zkoušky směrem dolu.
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Obrázek 100: Názorné schéma zkoušky směrem nahoru.

9.2 Výroba a příprava zkušebních vzorků
9.2.1 Betonové dílce
Výkresy tvaru a výztuže zkušebních dílců zpracované autorem této
práce jsou přílohami této práce. Tvar, poloha spojovacího pouzdra i způsob
vyztužení zkušebního dílce A odpovídá skutečnému rohu navrhovaného
prefabrikovaného segmentu mola. Vzhledem k předpokládanému zničení
betonových dílců při každé ze dvou zkoušek bylo rozhodnuto o výrobě dvou
identických sad betonových zkušebních dílců.
Na základě výkresu tvaru bylo v létě 2018 zadáno u Truhláře Michala
Trobla do výroby bednění pro zkušení dílce. Z důvodu úspory času a
možného poničení při odbedňování byly vyrobeny rovněž dvě sady bednění.
Na základě výkazu výztuže bylo u společnost KONDOR objednána potřebná
žebírková výztuž, která byla následně vyvázána do bednění dle armovacího
výkresu.
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V pátek 12. 10. 2018 proběhla v betonářské laboratoři Experimentálního
centra Fakulty stavební ČVUT v Praze betonáž obou sad zkušebních dílců. Pro
jejich výrobu byl použit vláknobeton dle receptury zpracované v rámci
řešitelského týmu projektu doktorem Josefem Fládrem. Potřebné množství
vláknobetonu bylo spočteno na 0,3 m3. Vzhledem ke kapacitě použité
míchačky byly postupně namíchány tři dávky po 0,1 m3. Složení jedné dávky
ukazují následující tabulka a obrázek.

Tabulka 16: Složení jedné dávky směsi pro výrobu zkušebních dílců
.

Obrázek 101: Materiál pro přípravu 0,1 m3 vláknobetonu pro výrobu zkušebních dílců.
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Obrázek 102: Použitá umělá vlákna Forta Fero 54 mm.
.

Dávka 0,1 m3 se ukázala pro použitou míchačku jako poměrně velká. Pro
příště by bylo velikost dávky na jedno míchání zmenšit. Směs nebyla u okraje
nádoby řádně promíchána a po odebrání části směsi musel být zbytek
vrácen zpět do míchačky pro další promíchání. Při druhém kole míchání bylo
vždy přidáno 0,5 l vody do každé dávky. Výsledná konzistence namíchané
směsi byla spíše tužší. Zpracovatelnost se ale i tak dala označit jako
dostatečně dobrá. Pro hutnění při betonáži byl použit vibrační stůl. Po
vybetonování všech čtyřech zkušebních dílců zbyl dostatek materiálu pro
výrobu doprovodných těles. Byly vyrobeny dvě krychle o délce hrany 150mm.
Prvky byly odbedněny cca po třech týdnech od betonáže. Jak se ukázalo
po odbednění, podařilo se pěkně zavibrovat beton do všech částí
betonových dílců. Samotné zkoušky poté proběhly 26. a 27. 11. 2018, což bylo
po 44 dnech od betonáže. Byla tedy dodržena minimální doba zrání betonu
28 dní.
Následují fotky z průběhu betonáže.
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Obrázek 103: Pohled do bednění s vyvázanou výztuží.

Obrázek 104: Pohled na čerstvě vybetonované zkušební dílce.

9.2.2 Ocelové spojovací prvky
Dle výrobní dokumentace zpracované autorem této práce (viz příloha)
byly zadány do výroby u společnosti FIRESTA dvě prototypní sady ocelových
spojovacích sestav.
Po obdržení prvků bylo provedeno ještě několik drobných úprav. Aby
bylo možné fixovat přesnou polohu pouzder spojovacích prvků (díly A)
v průběhu betonáže zkušebních dílců, bylo rozhodnuto o navaření ocelových
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pacek na čelní stranu pouzder. Pomocí těchto pacek pak byla pouzdra
napevno přišroubována k bednění.
Z důvodu výrobních nepřesností byla omezena hybnost dílů tvaru činky
(díly B) v pouzdrových dílech. Tento problém byl vyřešen částečným
zbroušením svarů u obou dílů. Detail zabroušeného svaru na spojovacím dílu
B je na následujícím obrázku.

Obrázek 105: detail zabroušenohé svaru na spojovacím dílu B.

9.3 Zkoušky použitého vláknobetonu v prostém tlaku
9.3.1 Průběh
Byly provedeny zkoušky v prostém tlaku na dvou vzorcích. Vzorky,
které vznikly jako doprovodná tělesa při betonáži zkušebních dílců, byly
krychlového tvaru o délce hran 150 mm. Zkouška byla provedena na
hydraulickém čtyřválci v ocelářské laboratorní hale Experimentálního centra
Fakulty stavební ČVUT v Praze. Zkoušky byly řízeny deformací. Rychlost
zatěžování byla zvolena jako 0,008 mm/s. Průběh zkoušek je zachycen na
následujících fotografiích.
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Obrázek 106: Průběh zkoušky v prostém tlaku.

Obrázek 107: Zničený vzorek po zkoušce v prostém tlaku.

9.3.2 Vyhodnocení
Výstupem ze zkoušek je závislost posunu zatěžovacího lisu na působící
síle. V jednom případě bylo dosaženo maximální tlakové síly 1120,5 kN, ve
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druhém případě 1220,3 kN. Hodnoty sil byly přepočteny na napětí, hodnoty
posunů na deformace a byly sestrojeny pracovní diagramy pro obě zkoušky
znázorněné na následujících obrázcích.

Obrázek 108: Pracovní diagram ze zkoušky v prostém tlaku na vzorku číslo 1.

Obrázek 109: Pracovní diagram ze zkoušky v prostém tlaku na vzorku číslo 2.

Hodnoty krychelné pevnosti v tlaku tedy pro zkoumaný vláknobeton
dosáhly hodnot 49,8 MPa, respektive 54,2 MPa.

9.4 Zatěžovací zkouška spoje směrem dolů
9.4.1 Návrh a příprava
Cílem zkoušky bylo ověřit únosnost spoje při nerovnoměrném zatížení
spojené sestavy. Velikost posouvajících sil, kterými bude spoj v reálné
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konstrukci zatížen, se podařilo určit v kapitole 8.2 této práce. Bylo tedy
rozhodnuto, že zkouška bude řízena silou a měřen bude vzájemný svislý
posun spojených dílců a napětí ve spojovacím prvku. Schéma zkoušky je na
obrázcích níže.

Obrázek 110: Schéma zkoušky směrem dolů, řez boční.
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Obrázek 111: Schéma zkoušky směrem dolů, pohled čelní.

Celkem tedy byly pro tuto navrženo použití čtyř tenzometrů a čtyř
potenciometrických snímačů dráhy. Dále bude samozřejmě zaznamenávána
zatěžovací síla v hydraulickém pístu a čas.

Tabulka 17: Seznam snímačů pro zkoušku směrem dolů i nahoru.
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Navržené zatěžovací scénáře respektovaly výsledky z numerických
modelů popsaných v kapitole 8.2 této práce. Váha zkušebního dílce B byla
určena jako 90 kg. Hodnoty zatěžovacích sil v jednotlivých stavech byly tedy
oproti hodnotám spočteným na numerickém modelu poníženy o 0,9 kN.
Namáhání v mezní stav použitelnosti, kdy nedojde k překročení maximálního
povoleného počtu osob na mole (vznik posouvajících sil ve spojích cca 0,9
kN) bylo tedy simulováno pouze volným působením vlastní tíhy zkušebního
vláknobetonového dílce B. Rychlost zatěžování byla pro celou zkoušku
nastavena jako 0,1 kN/s.

Tabulka 18: Navržené zatěžovací scénáře zkoušky směrem dolů.

9.4.2 Průběh
Zkouška proběhla v pondělí 26. 11. 2018 v ocelářské laboratoři
Experimentálního centra Fakulty stavební ČVUT v Praze. Už v průběhu
zkoušky bylo rozhodnuto, že spojovací zařízení bude vyžadovat jisté úpravy
geometrie. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že betonové dílce nebudou
v rámci této zkoušky zatěžovány až do zničení. Byl tedy vypuštěn zatěžovací
stav 3. Ušetřené zkušební dílce se využijí pro další zkoušky v roce 2019.
Z průběhu zkoušky byl pořizován audiovizuální záznam. Následují fotografie
z průběhu zkoušky.

100

Obrázek 112: Pohledy na zkušební sestavu.

Obrázek 113: Detailní pohled do spojovacího pouzdra před umístěním aretační zátky.
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Obrázek 114: Pohled na spojovací prvek opatřený tenzometry.

9.4.3 Vyhodnocení
Výstupem ze zkoušky byly údaje z jednotlivých snímačů v čase.
Hodnoty deformací z tenzometrů byly přepočteny dle Hookova zákona na
napětí. Hodnoty napětí ze dvou tenzometrů umístěných při jednom povrchu
dosahovali velmi podobných hodnot. Pro další práci s daty byli tyto hodnoty
zprůměrovány.

Ani hodnoty posunů nebyli v rámci dvou snímačů

umístěných na jednom zkušebním dílci příliš rozdílné. I tyto hodnoty byli
zprůměrovány. Dále byly vypočteny hodnoty vzájemného posunu prvků
prostým odečtením hodnot posunů z obou betonových dílců.
Prvním zatěžovacím scénářem bylo nejdříve povolení a odstranění
heveru, který sloužil pro vyzvednutí betonového dílce B do stejné výšky s
dílem A. Po odstranění heveru byl spoj zatížen vlastní tíhou zatěžovaného
betonového dílce B. Následně bylo přistoupeno k zatěžování rychlostí 0,1
kN/s až do hodnoty 9,4 kN a následnému odtížení stejnou rychlostí. Zatížení
a následné odtížení do této hodnoty bylo desetkrát opakováno. Průběhy
zatěžovací síly, napětí naměřeného tenzometry na ocelovém spojovacím
prvku a vzájemného posunu prvků v čase ukazují obrázky níže.
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Obrázek 115: Výstupy z prvního zatěžovacího scénáře zkoušky směrem dolů.
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Z dat je patrné, že spojovací prvek je namáhán čistě ohybově. Volný
prokluz ve svislém směru mezi oběma prvky je 40 mm, což přesně odpovídá
teoreticky určené hodnotě. Během zkoušky došlo k neočekávané situaci, kdy
se napětí na spojovacím prvku při odtěžování nevracelo do nulových hodnot,
přestože jsou hodnoty maximálního naměřeného napětí zjevně v pružné
oblasti pracovního diagramu oceli. Tento jev byl zřejmě způsoben
zaseknutím zatěžovaného dílce v určité poloze vlivem příčných sil od
ocelové převázky. Pro příští zkoušky bude třeba tomuto jevu zamezit. Po
posledním odtížení a zvednutí zatěžovaného dílce heverem zpět do
výchozího stavu kleslo napětí ve spojovacím prvku na nulu. Po skončení
tohoto zatěžovacího scénáře byly dílce rozpojeny a proběhla vizuální
kontrola dílců i spojovacího prvku. Ani na dílcích ani na ocelovém spojovacím
prvku nebyly nalezeny žádné trhliny či poškození.
Následovalo zatížení sestavy silou 17 kN a následné odtížení. Tento stav
simuluje zatížení spoje při havárii vaku jednoho z prvků sestavy 3x3. Tento
zatěžovací stav se v rámci zkoušky opakoval pouze jedenkrát. Ani po
skončení tohoto zatěžovacího scénáře nebyly na zkušebních vzorcích patrné
jakékoliv trhliny či jiné známky poškození. Hodnoty napětí naměřené
tenzometry na ocelovém prvku zůstaly v pružné oblasti pracovního
diagramu oceli S 355 použité pro výrobu spojovacího prvku. Výstupy z tohoto
zatěžovacího scénáře zobrazují grafy níže.
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Obrázek 116: Výstupy z druhého zatěžovacího scénáře zkoušky směrem dolů.
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9.5 Zatěžovací zkouška spoje směrem nahoru
9.5.1 Návrh a příprava
Obdobně jako u zkoušky směrem dolů, tak i pro tuto zkoušku bylo
rozhodnuto, že bude řízena silou a měřen bude vzájemný svislý posun
spojených dílců a napětí ve spojovacím prvku.

Obrázek 117: Schéma zkoušky směrem nahoru, řez boční.
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Obrázek 118: Schéma zkoušky směrem nahoru, pohled čelní.

Snímače a jejich umístění byly pro tuto zkoušku navrženy stejně jako
pro zkoušku směrem dolů (viz tabulka 15). Navržen byl navíc siloměr pro
snazší a přesnější sledování hodnoty působící zatěžovací síly.
Zatěžovací síly byly opět odvozeny z výpočtů popsaných v kapitole 8.2
této práce. O vlastní tíha zkušebního dílce B (0,9 kN) byly tentokrát působící
síly naopak zvětšeny. Rychlost zatěžování nebyla v tomto případě vzhledem
k manuálnímu ovládání pumpy válce přesně předepsána.
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Tabulka 19: Navržené zatěžovací scénáře zkoušky směrem nahoru.

9.5.2 Průběh
Zkouška proběhla v úterý 27. 11. 2018 v ocelářské laboratoři
Experimentálního centra Fakulty stavební ČVUT v Praze. Zkouška nejprve
probíhala bez problémů, v souladu s jejím návrhem popsaným výše.
V průběhu posledního zatěžovacího stavu, kdy bylo cílem konstrukci zatížit
až do jejího porušení, došlo ale při působení síly cca 30 kN k uvolnění
hmoždinky upevňující ocelovou převázku ke zkušebnímu dílci. Po tomto
incidentu došlo k navrtání dílce a připevnění převázky pomocí závitových tyčí
průměru 10 mm, které byly v dílci kotveny za použitím chemické kotvy. Po
této úpravě už se podařilo zkoušku dokončit až do zničení kovového
spojovacího prvku. Prvek byl porušen ve svaru při působení zatížení cca 92
kN. Zároveň došlo i k plastické deformaci ploché části spojovacího prvku a
dále byly pozorovány i trhliny na vláknobetonových dílcích, které se objevili
až zhruba při zatížení 90 kN, těsně před kolapsem ocelového spojovacího
prvku. Siloměr byl z důvodu rozsahu své použitelnosti ze sestavy odstraněn
při působení 50 kN. Nad touto hranicí už se určovala působící síla pouze
pomocí vizuálního odečtu na displeji hydraulického válce s ruční pumpou.
Z průběhu celé zkoušky byl pořizován audiovizuální záznam. Následují
fotografie z průběhu zkoušky.
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Obrázek 119: Sestava pro zkoušku směrem nahoru.

Obrázek 120: Průběh zatěžování směrem nahoru.
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Obrázek 121: Detailní pohled na spojené dílce.

Obrázek 122: Pohled na uvolněnou převázku a řešení pomocí závitových tyčí a chemické kotvy.

Obrázek 123:Pohled na sestavu těsně před porušením spojovacího prvku.
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Obrázek 124: Pohledy na vláknobetonovou konstrukci po skončení zkoušky.
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Obrázek 125: Pohledy na zničený spojovací prvek po skončení zkoušky.
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9.5.3 Vyhodnocení
Základní zpracování výstupních dat včetně průměrování napětí z obou
tenzometrů u stejného povrchu proběhlo stejně jako v případě zkoušky
směrem dolů.
Prvním zatěžovacím scénářem bylo deset opakování zatížení na 1,9 kN
a následného odtížení na 0 kN a ponechání působení vlastní tíhy betonového
dílce. Zde se opět ukázal poměrně velký nežádoucí vliv těsnosti ocelové
převázky na vzájemný posun prvků. Bude snaha tento vliv v dalších
experimentech

omezit.

Po

skončení

tohoto

scénáře

nebyly

na

vláknobetonových dílcích ani na ocelových spojovacích prvcích patrné žádné
trhliny či jiné známky poškození. Zpracovaná výstupní data z tohoto
zatěžovacího scénáře ukazují následující grafy.
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Obrázek 126: Výstupy z prvního zatěžovacího scénáře zkoušky směrem nahoru.

Dalším zatěžovacím scénářem byly tři opakování zatížení do hodnoty
11,2 kN a následného odtížení. 11,2 kN odpovídá maximální návrhové
hodnotě

posouvající

síly

způsobeném

extrémním

nerovnoměrným

zatížením osobami na sestavě 3x3 určené numerickým modelem
s připočtením překonání vlastní tíhy dílce působící v opačném směru. Jak je
vidět na grafech níže, tak ani v tomto stavu nedosáhly hodnoty napětí na
čistě ohýbaném spojovacím prvku mezi kluzu. Po odtížení došlo vždy
k návratu hodnot napětí na nulovou hodnotu. Hodnoty maximální relativního
posunu dílců se pohybovali okolo 45 mm. Po skončení tohoto scénáře nebyly
na zkušebních vzorcích žádné známky poškození.
Dále následovalo zatížení na hodnotu 18,8 kN a následné odtížení. Toto
se opakovalo jedenkrát. Hodnoty deformací naměřených tenzometry se po
odtížení opět vrátili na nulové hodnoty, přestože napětí vypočtené dle
Hookova zákona dosáhlo až hodnot těsně pod 400 MPa. Ani po skončení
tohoto scénáře nebyly na zkušebních vzorcích žádné patrné známky
poškození. Výstupní data z druhého i třetího zatěžovacího scénáře jsou na
grafech níže.
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Obrázek 127: Výstupy z druhého zatěžovacího scénáře zkoušky směrem nahoru.

115

Obrázek 128: Výstupy z třetího zatěžovacího scénáře zkoušky směrem nahoru.
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Následoval závěrečný zatěžovací scénář, jehož cílem bylo vyvinout zatížení
dostačující k porušení některého z prvků zkušební sestavy a zjistit tak
únosnost spoje. Do hodnoty 50 kN byla působící síla určována pomocí
siloměru. Nad touto hodnotou pomocí vizuálního odečtu z displeje
hydraulického válce s ruční pumpou. K porušení ocelového spojovacího
prvku ve svaru došlo při hodnotě působící síly asi 92 kN. Ocel spojovacího
prvku se zjevně při tomto zatížení dostala do plastické oblasti pracovního
diagramu. Těsně před porušením ocelového prvku, tedy zhruba při zatížení
90 kN, došlo ke vzniku významných trhlin ve vláknobetonu. Následují
numerické výstupy znázorněné v grafech.
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Obrázek 129: Výstupy ze čtvtého zatěžovacího scénáře zkoušky směrem nahoru (do porušení).

V průběhu zkoušek se ukázalo, že bude třeba vzít v potaz negativní vliv
ocelové převázky na průběh experimentu. Vzniklá třecí síla mezi převázkou
a betonovým dílce působila proti směru zatěžování. Naměřenou velikost
únosnosti spoje je tedy třeba redukovat o hodnotu třecí síly vzniklé vlivem
příčné reakce převázky vypočtené z momentové podmínky rovnováhy na
zkušebním dílci. Součinitel tření ocel-beton byl uvažován hodnotou 0,33.
Výpočet je znázorněn na následujícím schématu.

Obrázek 130: Schéma výpočtu třecí síly pro redukci experimentem zjištěné únosnosti spoje.
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Výsledná hodnota, kterou byl spoj zatěžován v okamžiku porušení je
tedy rovna přibližně 87 kN.

9.6 Porovnání hodnot napětí vzešlých z experimentálních zkoušek a
numerické analýzy
V kapitole 8.3 této práce je blíže popsána numerická analýza, která byla
provedena za účelem predikce chování zatížených spojovacích prvků.
V následující tabulce je porovnání hodnot normálových napětí ve středu
ocelového spojovacího prvku při obou površích spočtených v numerickém
modelu

s hodnotami

určenými

pomocí

tenzometrů

v průběhu

experimentálních zkoušek. Hodnoty napětí z experimentálních zkoušek byli
spočteny z naměřených hodnot deformací pomocí Hookova zákona. Jelikož
se hodnoty deformací vrátili při všech zkouškách po odtížení na nulové
hodnoty, je zřejmé, že ocel zůstala v pružné části pracovního diagramu.
Hodnoty napětí z modelu dle kapitoly 8.3 byly pro účely tohoto srovnání
vynásobeny koeficientem 1,25. Důvodem je, že reálný spojovací prvek je ve
střední části opatřen manipulačním otvorem o šířce 12 mm, se kterou se
v numerickém modelu nepočítalo. Hodnoty naměřené v experimentu byly
naopak vynásobeny hodnotou 1,06. Důvodem pro toto navýšení je negativní
vliv třecí síly vzniklé na povrchu ocelové převázky. Tento jev je blíže popsán
v předchozí kapitole. Pro mimořádný zatěžovací stav (havárie) nejsou
uvedena data z numerického modelu, důvodem je, že se nepodařilo vytvořit
dostatečné vypovídající model s plastickým materiálovým modelem pro
toto zatížení.

Tabulka 20: Porovnání naměřených hodnot normálových napětí uprostřed spojovacího prvku během
experimentálních zkoušek s hodnotami vypočtenými pomocí výpočetního modelu metodou
konečných prvků.
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9.7 Závěry a návrhy plynoucí z experimentálních zkoušek
Zkouška se ukázala jako dobře navržená, funkční a vypovídající. Stejně
tak navržený spojovací systém se ukázal jako funkční. Ocelové prvky šly do
zabetonovaných kapes snadno zasouvat i vysouvat, ačkoliv je tato funkčnost
podmíněna kvalitní výrobou s omezením větších výrobních nepřesností, jak
v případě ocelových, tak i vláknobetonových prvků. V případě betonových
prvků bude klíčová správná poloha zabetonovaných kapes i celková
vyváženost jednotlivých prefabrikátů zajišťující stejně vysoké volné boky u
obou spojovaných segmentů. Už výškový rozdíl polohy prefabrikátů několik
málo centimetrů bude znemožňovat pohodlné spojení prvků. V rámci výroby
dílců pro tyto experimentální zkoušky bylo fixace pouzder v bednění
docíleno přišroubováním přes navařené packy. Tento způsob není ideální a
tak v budoucnu bude navržena čelní deska, která navíc zamezí vzniku
nežádoucích štěrbin mezi betonem a lícovou stranou pouzder.
Znepokojivý byl způsob porušení prvku. Prvek nakonec selhal ve svaru,
což není žádoucí. Tento jev byl zčásti způsoben nedodržením předepsané
výrobní dokumentace ze strany výrobce ocelových prvků. Mezi válcovou a
plochou částí spojovacího prvku byl navržen K svar. Výrobce si však zjevně
zjednodušil práci a nahradil K svar svarem, který spíše připomínal svar tupý
nebo koutový. Tomu bude do budoucna zamezeno podrobnější výrobní
dokumentací s vykreslením přesného požadovaného tvaru tohoto svaru.
Celková únosnost spoje se ukázala jako až překvapivě vysoká. Návrh
vyztužení rámového rohu i okolí zabetonované kapsy se jeví jako správný,
stejně tak receptura použitého vláknobetonu. Přesto po destrukci ocelového
spojovacího prvku zůstaly na betonových dílcích nežádoucí velké trhliny. Je
tedy uvažováno i o variantě záměrného oslabení střední části spojovacího
ocelového prvku. Tato „řízená“ destrukce by znamenala mnohem nižší škody
při velmi nepříznivých havarijních stavech, kdy by byl zničen jen ocelový
prvek a betonová konstrukce mola by zůstala zcela nepoškozená.
9.7.1 Návrh změny geometrie spojovacího prvku
Volný prokluz spoje +-40mm byl po skončení zkoušek vyhodnocen jako
příliš velký a bylo rozhodnuto o přenavržení spojovacího ocelového prvku
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tvaru činky. Předběžný návrh nové geometrie tohoto prvku je následujícím
obrázku.

Obrázek 131: Předběžný návrh nové geometrie spojovacího prvku.

Tato nová geometrie zaručí volný relativní posun prvků maximálně o +20mm, což bude z hlediska užitných vlastností komfortnější. Způsobí to
ovšem vznik větších ohybových momentů ve stěnách prefabrikátů v okolí
kapes. Vzhledem k tomu, že experimentálně zjištěná únosnost spoje 87 kN
je několikanásobně větší než síla působící ve všech relevantních
zatěžovacích stavech včetně těch extrémních, neměla by tato skutečnost
nikterak vadit.
Pro ověření tohoto předpokladu byl vytvořen výpočetní model pro
rozhodující zatěžovací stavy sestavy 3x3 stejně jako je popsáno v kapitole
8.2 této práce. Jedinou změnou je nastavení volného svislého posunutí
kloubů spojujících jednotlivé segmenty 20 mm místo předchozích 40 mm.
Na následujících obrázcích jsou vidět výstupy z tohoto modelu pro
rozhodující stavy. Je vidět, že maximální posunutí budou s takto nově
upravenými spojovacími prvky o něco málo menší, naopak momentové
namáhání stěn a desek prefabrikátů bude trochu větší, stejně jako
posouvající síly přenášené spoji.

121

Obrázek 132: Model s optimalizovanou tuhostí spojů. Charakteristické hodnoty posunů pro
maximální povolené nerovnoměrné zatížení rohového prvku.

Obrázek 133: Model s optimalizovanou tuhostí spojů. Charakteristické hodnoty hlavního ohybového
momentu m1 pro maximální povolené nerovnoměrné zatížení rohového prvku.
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Obrázek 134: Model s optimalizovanou tuhostí spojů. Charakteristické hodnoty posouvajících sil
přenášených spoji pro maximální povolené nerovnoměrné zatížení rohového prvku.

Obrázek 135: Model s optimalizovanou tuhostí spojů. Charakteristické hodnoty posunů pro extrémní
zatížení rohového prvku.
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Obrázek 136: Model s optimalizovanou tuhostí spojů. Návrhové hodnoty hlavního ohybového
momentu m1 pro extrémní zatížení rohového prvku.
.

Obrázek 137: Model s optimalizovanou tuhostí spojů. Návrhové hodnoty posouvajících sil
přenášených spoji pro extrémní zatížení rohového prvku.
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Tabulka 21: Přehled maximálních návrhových hodnot dimenzačních momentů pro model
s optimalizovanou tuhostí spojů zatížený extrémním zatížením na rohovém prvku sestavy.

Z tabulky výše je vidět, že i pokud upravíme geometrii spoje a snížíme
vzájemný volný prokluz prvků na 20 mm, tak navržená výztuž vyhoví pro
mezní

stav

únosnosti.

Návrhové

hodnoty

maximálních

působících

dimenzačních momentů jsou nižší než hodnoty momentů únosnosti
spočtené v tabulce 11 výše v této práci (7,10 kN, respektive 9,38 kN).
9.7.2 Další plánované zkoušky
Vzhledem k tomu, že zůstala jedna sada zkušebních dílců nepoškozena,
mohou být v blízké budoucnosti provedeny další zkoušky ověřující funkčnost
upraveného spojovacího mechanismu. Pro tyto budoucí zkoušky je rovněž
žádoucí omezit vliv třecích sil vzniklých mezi betonovými dílci a ocelovou
převázkou. Pokud nebude vymyšlen způsob, jak zmenšit velikost vodorovné
reakce v převázce, je tento problém možno řešit alespoň vložením kluzných
silonů mezi beton a ocel pro výraznou redukci součinitele tření. Další změnou
bude použití nárazníků tloušťky 20 mm místo 25 mm tlustých nárazníků
použitých v proběhlých zkouškách. Nárazníky mají rovněž na zkoušku
nezanedbatelný vliv a na reálné konstrukci budou z důvodu výrobních
nepřesností použity nárazníky tloušťky 20 mm. V rámci přiblížení se realitě
by

tedy stejná

tloušťka

nárazníků měla

být použita

i v případě

experimentálních zkoušek.
Pro tyto zkoušky budou použity hodnoty zatěžovacích sil odpovídající
hodnotám maximálních posouvajících sil přenášených spoji vypočteným na
modelu dle předcházející kapitoly 9.7.1. Následuje přehled těchto hodnot a
jejich porovnání s hodnotami sil použitých v již proběhlých zkouškách.
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Tabulka 22: Porovnání hodnot zatěžovacích sil pro proběhlé a plánované experimentální zkoušky
spojovacích prvků.

10 Návrh úvazových prvků
10.1 Základní

návrh

statického

působení

úvazového

systému

prototypního segmentu mola
Pevná poloha prvků vzhledem ke břehu bude zajištěna rozdílnými
způsoby v závislosti na umístění prvků, jak je patrné ze schémat v kapitole
6.1.1. V případě prototypního segmentu mola, který by měl být vyroben
v průběhu roku 2019 je uvažováno s jeho umístěním přímo u zpevněného
břehu, bez použití rozpěr nebo nástupní lávky.

Obrázek 138: Schéma upevnění prototypního dílce betonového mola.

10.2 Návrh kotevního prvku
10.2.1 Varianta s využitím čelní desky ocelových pouzder
První varianto je, že úvazná lana budou k bokům krajních segmentů
sestav mol upevňována přes kotevní prvky, které se budou šroubovat
k čelním deskách zabetonovaných pouzder spojovacího mechanismu. Tyto
čelní desky pouzder navržené z výrobních důvodů popsaných v kapitole 9.7
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tak dostanou další využití. Následují schémata předběžného návrhu tvaru
čelní desky pouzder a kotevních prvků, které se budou k těmto pouzdrům
šroubovat pomocí devíti šroubů M10.

Obrázek 139: Schéma předběžného návrhu čelní desky ocelových pouzder – čelní a boční pohled.

Obrázek 140: Schéma předběžného návrhu kotevního prvku – čelní pohled a řez.
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Kolem středních válcových částí těchto kotevních prvků bude
omotána smyčka úvazného lana. Pro uzavření smyčky bude použita lanová
spojka.
10.2.2 Varianta s typovými prvky
Druhou zvažovanou variantou je použití typových kotevních pouzder
DEMU HALFEN Bolzenanker 1988 GV se závitem M30 x 160. Tato pouzdra by
byla zabetonována už během výroby do oblastí v blízkosti ocelových kapes
sloužících pro vzájemné spojení segmentů. Vzhledem ke své délce by
pouzdro muselo být umístěno v desce prefabrikátu.

Do pouzder by se

šrouboval otočný vázací bod k našroubování Pewag PLGW 4 s nosností 4 000
kg a závitem M30 x 160. Tato varianta řešení úvazových prvků je zejména pro
svou jednoduchost v současné chvíli považována za vhodnější.

Obrázek 141: Kotevní pouzdro DEMU Halfen Bolzenanker 1988 GV a otočný vázací bod Pewag PLGW 4.
[obrázky převzaty z katalogů výrobců]

10.3 Analýza namáhání úvazových prvků
Úvazové prvky byly analyzovány pro sestavu 2x1 umístěnou
bezprostředně u břehu náplavky v centru Prahy na řece Vltavě.
10.3.1 Výpočet velikosti hydrodynamického tlaku proudu
Pro odhad velikosti hydrodynamického tlaku proudu na dva spojené
segmenty mola byl použit vzorec z normy ČSN EN 14504 blíže popsané
v kapitole 4.3.3 této práce. Velikost tlaku 𝑤ℎ1 se spočte:
𝑤ℎ1 = 𝑐𝑤

𝜌𝑤
2

𝑣𝑤2 ,

kde 𝑐𝑤 je součinitel odporu, 𝜌𝑤 je hustota vody a 𝑣𝑤 je rychlost proudu.
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Součinitel 𝑐𝑤 je dle tabulky 3 pro tento případ roven 2. Hustota vody
bude uvažována 1000 kg/m3. Rychlost proudu bude uvažována 0,8 m/s, což
je zhruba rychlost proudu u břehu řeky Vltavy v Praze při průtoku 850 m3/s,
což odpovídá průtoku, při němž se zastavuje veškerá plavba na řece.
𝑤ℎ1 = 2

1000
𝑁
𝑘𝑁
0,82 = 640 2 = 0,64 2
2
𝑚
𝑚

10.3.2 Popis výpočetního modelu
Byl vytvořen 3D model dvou spojených segmentů mola v programu
počítajícím metodou konečných prvků Dlubal RFEM. Poloha prvků na vodní
hladině byla opět simulována pružným podložím se svislou tuhostí 9,81
kN/m3 a tuhostmi v ostatních směrech 0. Spojovací prvky byly modelovány
obdobně jako v případě modelu popsaného v kapitole 8.2.1, ale svislý volný
prokluz vloženého kloubu byl v souladu s optimalizací tuhosti popsané
v kapitole 9.7.1 změněn na +/- 20 mm. Úvazová lana byla modelována
pomocí prutů typu lano, které umožňují pouze přenos kladných normálových
sil. Jako průřez bylo nastaveno ocelové lano o průměru 15 mm. Lana byla na
koncích podepřena uzlovou posuvným kloubem umožňujícím volný posun
ve svislém směru. V místě předpokládaného kontaktu nárazníků mola
s náplavkou byla přidána liniová podpora, která funguje pouze pro přenos
tlakových reakcí. Konstrukce byla zatížena vlastní tíhou a vodorovným
plošných zatížením simulujícím hydrodynamický tlak vody, jehož velikost
byla odhadnuta v předchozí kapitole. Hydrodynamickým tlakem byla
zatížena pouze část mola natočená kolmo na směr proudu, která se nachází
pod vodní hladinou. Byl nastaven výpočet podle teorie velkých deformací.
Následuje schéma výpočetního modelu.
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Obrázek 142: Schéma výpočetního modelu pro analýzu namáhání úvazových prvků.

10.3.3 Výstupy z výpočetního modelu
Následuje vykreslení charakteristických hodnot posunů sestavy a
normálových sil v úvazových lanech pro kombinaci zatížení vlastní tíhou a
hydrodynamickým tlakem proudu.

Obrázek 143: Charakteristické hodnoty posunů pro sestavu zatíženou vlastní tíhou a účinky proudu.
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Obrázek 144: Charakteristické hodnoty normálových sil v úvazných lanech pro sestavu zatíženou
vlastní tíhou a účinky proudu.

Vzhledem k malé velikosti působících normálových sil navržené
šrouby M10 upevňující kotevní prvek k betonovému molu bez problému
vyhoví. Rovněž vyhovuje i ve druhé variantě navržený otočný bod s únosností
4 000 kg. Návrh úvazových prvků pro prototyp mola bude v budoucnosti
upřesněn na základě dalšího výzkumu a v závislosti na přesné lokalitě
umístění prototypu.

11 Experimentální

hydrostatické

a

hydrodynamické

zkoušky
V průběhu roku 2018 bylo vyrobeno celkem 9 zmenšených modelů
modelů prefabrikovaných segmentů v měřítku 1:10. Na těchto modelech
byla

provedena

experimentálních

celá

řada

zkoušek

hydrostatických

ověřujících

a

použitelnost

hydrodynamických
celého

systému.

Podrobně se přípravě, průběhu a vyhodnocení těchto zkoušek věnuje ve své
diplomové práci Jan Buchlák. [33]
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Obrázek 145: Plovoucí modelový prvek v měřítku 1:10.

Obrázek 146: Ukázka hydrodynamické zkoušky. Sestava 3x2 vystavena účinkům vlnění.

11.1 Porovnání naměřených hodnot volného boku z hydrostatických
zkoušek s vypočtenými hodnotami
V rámci hydostatických zkoušek byly modelové prvky zatěžovány
v různých sestavách pomocí ocelových plíšků ve snaze simulovat
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rovnoměrné i nerovnoměrné stavy zatížení osobami. Měřena byla vždy
minimální hodnota volného boku (minimální výška paluby nad hladinou) a
maximální náklon sestavy.

Obrázek 147: Plovoucí modelová sestava zatížená na krajním prvku rovnoměrným zatížením.

Obrázek 148: Odečet výšky volného boku.

V následující tabulce je porovnání některých naměřených hodnot
z této experimentální zkoušky s hodnotami vypočtenými výše v této práci
pomocí numerických modelů v programech MS Excel a Dlubal R-FEM. Pro
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účely

porovnání

jsou

naměřené

hodnoty

z experimentu

v souladu

s měřítkem experimentu vynásobeny hodnotou 10.

Tabulka 23: Porovnání hodnot minimální výšky volného boku naměřených při hydrostatických
experimentech na zmenšených modelech s hodnotami vypočtenými.

Hodnoty ponorů naměřené při experimentu jsou větší než hodnoty
vypočtené. Tento fakt je způsoben menší objemovou hmotností betonu
použitého při výrobě modelových vzorků oproti 2500 kg/m3 uvažovaných ve
výpočtech. V modelových vzorcích chybí výztuž a těžké spojovací a úvazové
prvky. Dalším důvodem je nepřesnost v detailní simulaci spojovacích prvků.
Podrobný popis všech proběhlých statických zkoušek včetně popisu
způsobu simulace spojovacích prvků lze nalézt v diplomové práci Jana
Buchláka. [33]
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Obrázek 149: Pohled z boku na sestavu 3x3 zatíženou pouze na rohovém prvku maximálním
povoleným zatížením. Experiment a model.

12 Závěr a směřování dalšího výzkumu
Cíle práce se podařilo naplnit. Byla navržena základní geometrie
segmentu mola, která je optimální z hlediska všech relevantních požadavků.
Byl určen maximální povolený počet osob používající molo. Navržená
konstrukce byla ověřena pomocí numerických výpočtů a analýz. Proběhlo
posouzení všech relevantní mezních stavů. Byl navržen a vyroben unikátní
systém spojovacích prvků. Byly navrženy, provedeny a vyhodnoceny
experimentální zkoušky, které potvrdily použitelnost navrženého systému.
Na základě těchto zkoušek byly navrženy změny, které spojovací prvky i celý
systém dále vylepší a optimalizují. Byly navrženy základní varianty řešení
úvazového systému. Výkresy tvaru, výztuže a vybavení mola zpracoval Jan
Buchlák a jsou přílohou jeho diplomové práce. [33]
Dalším významným cílem bude v rámci řešitelského týmu projektu
realizace prototypu segmentu mola v měřítku 1:1. Dle finančních možností
bude v průběhu roku 2019 rozhodnuto o výrobě jednoho nebo možná dvou
prototypních segmentů mola. Před tím ještě proběhne druhé kolo zkoušek
spojovacích prvků s navrženými úpravami v této práci. Následovat bude
rovněž návrh sklopitelného systému zábradlí, budou dořešeny otázky
úvazových prvků a dalších detailů.
135

Seznam příloh
1) Výrobní dokumentace spojovacích prvků. 1:3 (auor: Jan Matějka)
2) Výrobní dokumentace dílců pro experimentální zkoušky. (Jan Matějka)
2a) Výkres tvaru zkušebních dílců. 1:10
2b) Výkres výztuže zkušebního dílce A. 1:10
2c) Výkres výztuže zkušebního dílce B. 1:10
2d) Výkres polohy pouzdra ve zkušebních dílcích. 1:10

Použitá literatura
[1]
BENDER, Rob. A Brief History of Concrete
SHIPS.ORG [online].
2011
[cit.
2018-10-27].
http://www.concreteships.org/history/

Ships. CONCRETE
Dostupné
z:

[2] Boatbuilders.glen-l [online]. Glen L Marine Designs, 2014 [cit. 2016-12-03].
Dostupné z: http://boatbuilders.glen-l.com/wpcontent/uploads/2014/02/firstconcreteboat.jpg
[3]
ŠPAČEK, Silvestr. Plovoucí kameny. VTM.e15 [online]. 2016 [cit. 2018-1027]. Dostupné z: http://vtm.e15.cz/clanek/plovouci-kameny
[4]
Pinterest [online]. [cit. 2018-10-29]. Dostupné z:
https://co.pinterest.com/pin/108297566025453232/
[5]
NOSEK, Michal. Slepý směr válečného loďstva. Podívejte se na vraky
betonových lodí. E15.cz [online]. 2018 [cit. 2018-10-29]. Dostupné z:
https://www.e15.cz/magazin/slepy-smer-valecneho-lodstva-podivejte-sena-vraky-betonovych-lodi-1351707
[6]
CONCRETE SUBMARINES [online]. orbitalvector, 2007 [cit. 2018-10-29].
Dostupné z:
http://orbitalvector.com/Aquatic/Concrete%20Submarine/CONCRETE%20SUB
MARINES.htm
[7]
Pontony. Prefa Brno [online]. 2016 [cit. 2018-10-29]. Dostupné z:
http://www.prefa.cz/pozemni-stavby/ostatni-a-atypicke-dilce/pontony/
[8]
Clement - přístavní systém. VARIMARINE [online]. 2018 [cit. 2018-1029]. Dostupné z: http://www.varimarine.cz/clement-pristavni-system.html
[9]
Pontoons. Clement Marine Constructions [online]. 2018 [cit. 2018-1029].
Dostupné
z:
http://www.clementmarine.com.au/productsservice/pontoons/
136

[10] Concrete dock. PMS dockmarine [online]. 2015 [cit. 2018-10-29].
Dostupné z: http://www.pmsdockmarine.com/en/concretedock/#prettyPhoto¨
[11] Plovoucí mola. Eribos [online]. [cit. 2018-10-29]. Dostupné z:
http://www.eribos.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6
6&Itemid=85
[12] ŠAFRÁNEK, Jiří, Karel LOREK a Zdeněk VERMOUZEK. Betonové plovoucí
ostrůvky pro rybáky obecné. Moravský ornitologický spolek [online]. [cit.
2018-10-29]. Dostupné z: http://www.mos-cso.cz/cz/ochranaptaku/betonove-ostruvky
[13] Betonová kánoe [online]. Svaz Výrobců Betonu ČR, 2010 [cit. 2016-1203]. Dostupné z: http://www.ebeton.cz/encyklopedie/betonova-kanoe
[14] MALÁ, Dagmar a Jan KRATOCHVÍL. Betonová kánoe. Beton TKS. 2011,
11(1), 46-53. ISSN 1213-3116.
[15] KOLÁŘ, Václav, Cyril PATOČKA a Jiří BÉM. Hydraulika. Praha: SNTL Nakladatelství technické literatury, 1983.
[16] SLABÝ, Ondřej. Betonové plovoucí prvky. Praha, 2017. Diplomová práce.
Fakulta stavební, ČVUT. Vedoucí práce Jitka Vašková.
[17] BARRASS, C. B. a D. R. DERRETT. Ship stability for masters and mates. 7th
ed. Boston: Elsevier / BH, 2012. ISBN 978-0-08-097093-6.
[18] Lodní těleso. Strojarna.webnode.cz [online]. [cit. 2018-11-14]. Dostupné
z: files.strojarna.webnode.cz/200000015-753a476345/LODNÍ%20TĚLESO.pdf
[19] Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. In: Sbírka zákonů České
republiky [online], Praha, ročník 1995, 114/1995. Dostupné z:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=114/1995&type
Law=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
[20] Vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách,
plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných
věcí. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. Praha, ročník 1995, 222/1995.
Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=
222/1995&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
[21] Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k
provozu na vnitrozemských vodních cestách. In: Sbírka zákonů České
republiky [online]. Praha, ročník 1995, 223/1995. Dostupné také z:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=222/1995&type
Law=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
137

[22] Vyhláška Ministerstva dopravy č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých
plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a
plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách. In: Sbírka zákonů České
republiky [online]. Praha, ročník 2015, 334/2015.Dostupné také z:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=334/2015&type
Law=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
[23] Doklady plavidel. Státní plavební správa [online]. [cit. 2018-11-15].
Dostupné z: https://plavebniurad.cz/dok-pl
[24] ČSN 75 0250 (750250): Zásady navrhování a zatížení konstrukcí
vodohospodářských staveb. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a
státní zkušebnictví, 2012.
[25] ČSN EN 711 (322305): Plavidla vntrozemské plavby - Zábradlí na
palubách a ochozech - Požadavky, konstrukce a typy. Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017.
[26] ČSN EN 15504 (320223): Plavidla vntrozemské plavby - Plovoucí
přístavní můstky a plovoucí zařízení na vnitrozemských vodních cestách Požadavky, zkoušky. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví, 2017.
[27] Vyhláška č. 334/2015 Sb. Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a
technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích
zařízení k provozu na vodních cestách. Ministerstvo dopravy, Praha 2015
Dostupný z webu: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-334
[28] FABEL, Jakub, BERÁNEK, Ondřej: Koncepční studie pražský břehů. Studie
zpracovaná firmou C&Com Advertising. Cyklostezka.
[29] BUCHLÁK, Jan. Ponorné molo z vláknobetonu. Praha, 2017. Bakalářská
práce. Fakulta stavební, ČVUT v Praze. Vedoucí práce Ing. Petr Bílý, Ph.D.
[30] ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ
REPUBLIKY. Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002)
- Index tělesné hmotnosti (III. díl. Praha, 2002.
[31] ANALÝZA PROVEDITELNOSTI Koncepty Fakulty Stavební ČVUT pro Prahu
2017: Dílčí koncept 05: Ponorné molo z vláknobetonu s protipovodňovou
pneumatickou ochranou. Praha, 2018.
[32] Incradifloat modular pontoons [online]. [cit. 2017-04-25]. Dostupný z
webu: http://www.incradifloat.com/

138

[33] BUCHLÁK, Jan. Experimentální ověření funkčnosti ponorného
betonového mola. Praha, 2019. Diplomová práce. Fakulta stavební, ČVUT v
Praze. Vedoucí práce Petr Bílý.

Seznam obrázků
Obrázek 1: První železobetonový člun a jeho autor J. L. Lambot [2] ................... 4
Obrázek 2: Jedna z nejslavnějších ŽB lodí vyrobených pro první světovou
válku SS Atlantus [4] ............................................................................................................ 5
Obrázek 3: Vrak ŽB lodi u amerického Houstonu. [5] ............................................... 5
Obrázek 4: Vláknobetonové ostrůvky pro sídlení rybáků obecných. ................. 7
Obrázek 5:Vizualizace pontonového mola od společnosti Prefa Brno [7] ....... 8
Obrázek 6: Realizace mola v Českých Budějovicích ze šesti propojených
plovoucích segmentů. [7] .................................................................................................. 8
Obrázek 7: Ukázka realizace přístavního systému od australského výrobce
Clement Marine Constructions. [8] ................................................................................. 9
Obrázek 8:Ukázka realizace železobetonového mola od turecké společnosti
PMS dockmarine. [10] .......................................................................................................... 9
Obrázek 9: Schematický řez a půdorys železobetonového mola od
společnosti Eribos. [11] .................................................................................................... 10
Obrázek 10: Schéma kotvení betonového mola ke břehu. [11] ......................... 10
Obrázek 11: Železobetonové molo v Hněvkovicích. [11] ...................................... 11
Obrázek 12: Rovnováha na elementárním hranolu kapaliny [15] ..................... 12
Obrázek 13: Průběh hydrostatického tlaku ............................................................... 14
Obrázek 14: Hydrostatická síla na vodorovné dno [15] ........................................ 14
Obrázek 15: Případy plování těles. [16] ...................................................................... 15
Obrázek 16: Významné body plovoucího tělesa. ................................................... 16
Obrázek 17: Boční vychýlení plovoucího tělesa. ..................................................... 17
Obrázek 18: Schématické znázornění rovnovážných stavů [16] ....................... 19
Obrázek 19: Působení zatížení na plovoucí přístavní plošinu dle ČSN EN
14504. [26]............................................................................................................................. 26
Obrázek 20: Znázornění hydrodynamických účinků na plovoucí plošinu dle
ČSN EN 14504. [26] ............................................................................................................. 27

139

Obrázek 21: Vizualizace cyklostezky na Rašínově nábřeží dle koncepční
studie. [28] ............................................................................................................................ 29
Obrázek 22: Schémata fungování ponorného mola za běžného provozu a
v případě povodňového nebezpečí dle koncepční studie. [28] ........................ 30
Obrázek 23: Schéma plovoucího podjezdového nástupiště dle koncepční
studie. [28] ............................................................................................................................ 30
Obrázek 24: Betonová konstrukce prvku mola navržená v bakalářské práci
Jana Buchláka [29] ............................................................................................................. 31
Obrázek 25: Liniové propojení prvků. (autorem schématu je Jan Buchlák) .. 33
Obrázek 26: Plošné propojení prvků. (autorem schématu je Jan Buchlák) ... 33
Obrázek 27: Propojení prvků za účelem překonání překážky. (autorem
schématu je Jan Buchlák) ............................................................................................... 33
Obrázek 28: Liniové propojení s použitím pryžových bumlů. (autorem
schématu je Jan Buchlák) ............................................................................................... 34
Obrázek 29:Plošné propojení samostatně stojící soustavy. (autorem
schématu je Jan Buchlák) ............................................................................................... 34
Obrázek 30: Schématický příčný řez sestavou. (autorem schématu je Jan
Buchlák) ................................................................................................................................. 34
Obrázek 31: Kapacitní zkouška mola - 51 osob na prvku. ................................... 35
Obrázek 32: Příčné řezy základních tvarových variant segmentu mola. ........ 37
Obrázek 33: Význam proměnných parametrů při iteračním návrhu geometrie
prvku mola............................................................................................................................ 39
Obrázek 34: Navržená geometrie příčné řezu prvku mola. ................................. 40
Obrázek 35: Schéma plování konstrukce bez přídavného zatížení. ................ 42
Obrázek 36: Schéma plování prvku při zatížení odpovídajícímu maximální
únosností před potopením. ........................................................................................... 43
Obrázek 37: Grafické znázornění náklonu prvku a působících sil jako součást
iteračního parametrického modelu v programu MS Excel. ................................. 46
Obrázek 38: Schéma návrhové situace pro určení maximálního povoleného
zatížení, včetně grafického určení metacentrické výšky. .................................... 46
Obrázek 39: Simulace zalidnění prvku 15 osobami. .............................................. 47

140

Obrázek 40: Ukázka nafukovacího vaku od společnosti Trelleborg.
[poskytnuto společností Trelleborg] ........................................................................... 49
Obrázek 41: Ukázka upevňovacích popruhů a ventilu od společnosti
Trelleborg. [poskytnuto společností Trelleborg] ..................................................... 49
Obrázek 42: Systém kontroly tlaku od společnosti Boteg. [poskytnuto
společností Boteg] ............................................................................................................. 50
Obrázek 43: Snímač polohy na síti LoRa – asset tracker Pro. [poskytnuto
společností Foxconn] ....................................................................................................... 50
Obrázek 44: Snímač tlaku HLGA-10L. [poskytnuto společností Foxconn] ...... 51
Obrázek 45: Systém modulových pontonů společnosti Incradifloat. [32] ..... 52
Obrázek 46: 3D model nepoužité varianty kloubového spoje. .......................... 53
Obrázek 47:3D model jednotlivých součástí nepoužité varianty kloubového
spoje. ...................................................................................................................................... 53
Obrázek 48: Výřez z výrobní dokumentace spojovacích prvků – definice
sestavy. .................................................................................................................................. 54
Obrázek 49:3D model navrženého spojovacího mechanismu. ......................... 55
Obrázek 50: Díl A – ocelová kapsa zabetonovaná do stěny prvku. .................. 55
Obrázek 51: Díl B – ocelový prvek tvarem připomínající činku. ....................... 56
Obrázek 52: Díl C – ocelová aretační zátka. .............................................................. 56
Obrázek

53:

Znázornění

předpokládaného

chování

spojovacích

mechanismů. ....................................................................................................................... 57
Obrázek 54: Výpočetní model pro stálé zatížení. ................................................... 61
Obrázek 55: Výpočetní model pro zatížení ledem. ................................................ 61
Obrázek 56: Průběh základního momentu mx od zatížení ledem a vlastní
tíhou. ....................................................................................................................................... 62
Obrázek 57: Průběh základního momentu my od zatížení ledem a vlastní
tíhou ........................................................................................................................................ 62
Obrázek 58: Výpočetní model pro maximální nerovnoměrné zatížení
osobami a stálé zatížení. ................................................................................................. 64
Obrázek 59: Průběh základního momentu mx od zatížení osobami na
polovině prvku a vlastní tíhou. ...................................................................................... 65

141

Obrázek 60: Průběh základního momentu my od zatížení osobami na
polovině prvku a vlastní tíhou. ...................................................................................... 65
Obrázek 61: Výpočetní model pro zvedání pro účely umístění na hladinu. . 66
Obrázek 62: Průběh celkového posunu pro model zvedání pro účely umístění
na hladinu. ............................................................................................................................ 67
Obrázek 63: Průběh základního momentu mx od zatížení zvedáním pro účely
umístění na hladinu. ......................................................................................................... 67
Obrázek 64: Průběh základního momentu my od zatížení zvedáním pro účely
umístění na hladinu. ......................................................................................................... 68
Obrázek 65: Výpočetní model pro zvedání pro účely vyjmutí z betonážní
formy. ..................................................................................................................................... 69
Obrázek 66: Průběh celkového posunu od zatížení zvedáním pro účely
vyjmutí z formy. ................................................................................................................. 69
Obrázek 67: Průběh základního momentu mx od zatížení zvedáním pro účely
vyjmutí z formy. ................................................................................................................. 70
Obrázek 68: Průběh základního momentu mx od zatížení zvedáním pro účely
vyjmutí z formy. ................................................................................................................. 70
Obrázek 69: Detail modelu spojovacího prvku. Uprostřed prutu je kloub. ... 72
Obrázek 70: Diagram závislosti tuhosti spoje ve směru svislého posunu na
hodnotě svislého posunu pro modelované kloubové spojení mol s
prokluzem. ............................................................................................................................ 72
Obrázek 71: Nejméně příznivá charakteristická kombinace zatížení pro dva
spojené prvky. ..................................................................................................................... 73
Obrázek 72: Průběh celkového posunu pro model bez prokluzu. .................... 73
Obrázek 73: Charakteristické hodnoty posouvající síly ve spojích pro model
bez prokluzu. ....................................................................................................................... 74
Obrázek 74: Průběh hlavního momentu m1 pro model bez prokluzu............. 74
Obrázek 75: Průběh celkového posunu pro model s prokluzem. ..................... 75
Obrázek 76: Charakteristické hodnoty posouvající síly ve spojích pro model
s prokluzem.......................................................................................................................... 75
Obrázek 77: Průběh hlavního momentu m1 pro model s prokluzem. ............. 76

142

Obrázek 78: Nejnepříznivější zatěžovací stav při dodržení maximální
zatížitelnosti. ....................................................................................................................... 77
Obrázek 79: Celkový posun prvku pro nejméně příznivé běžné užitné zatížení
sestavy. .................................................................................................................................. 77
Obrázek 80: Charakteristické hodnoty posouvajících sil ve spojích pro
nejméně příznivé běžné užitné zatížení sestavy.................................................... 78
Obrázek 81: Průběh hlavního momentu m1 pro nejméně příznivé běžné
užitné zatížení sestavy. .................................................................................................... 78
Obrázek 82: Extrémní zatěžovací stav sestavy........................................................ 79
Obrázek 83: Hodnoty posunu pro extrémní zatěžovací stav sestavy. ............ 79
Obrázek 84: Návrhové hodnoty posouvajících sil ve spojích pro extrémní
zatěžovací stav sestavy. .................................................................................................. 80
Obrázek 85: Návrhové hodnoty hlavního momentu m1 pro extrémní
zatěžovací stav sestavy. .................................................................................................. 80
Obrázek 86: Vykreslení charakteristických hodnot posunu pro havarijní stav.
.................................................................................................................................................. 81
Obrázek 87: Charakteristické hodnoty posouvajících sil ve spojích pro
havarijní stav........................................................................................................................ 82
Obrázek 88: Průběh charakteristických hodnot hlavního momentu m1 pro
havarijní stav........................................................................................................................ 82
Obrázek 89: Podepření při simulaci stavu nerovnoměrného sednutí na dno.
.................................................................................................................................................. 83
Obrázek

90:

Charakteristické

hodnoty

sil

přenášených

spoji

při

nerovnoměrném sednutí na dno. ................................................................................ 83
Obrázek 91: Výpočetní model pro analýzu chování spojovacího prvku......... 84
Obrázek 92: Materiálový model pro ocelový spojovací prvek. ........................... 85
Obrázek 93: Průběh deformace pro model zatížený 1 kN. .................................. 86
Obrázek 94: Průběh normálového napětí pro model zatížený 1 kN. ............... 86
Obrázek 95: Průběh deformace pro model zatížený 10,3 kN. ............................ 87
Obrázek 96: Průběh normálového napětí pro model zatížený 10,3 kN. ......... 88
Obrázek 97: Průběh deformace pro model zatížený 19,9 kN. (lineárněelastický materiálový model) ........................................................................................ 89
143

Obrázek 98: Průběh normálového napětí pro model zatížený 19,9
kN.(lineárně-elastický materiálový model) ............................................................... 89
Obrázek 99: Názorné schéma zkoušky směrem dolu. .......................................... 90
Obrázek 100: Názorné schéma zkoušky směrem nahoru. .................................. 91
Obrázek 101: Materiál pro přípravu 0,1 m3 vláknobetonu pro výrobu
zkušebních dílců................................................................................................................. 92
Obrázek 102: Použitá umělá vlákna Forta Fero 54 mm. ....................................... 93
Obrázek 103: Pohled do bednění s vyvázanou výztuží. ....................................... 94
Obrázek 104: Pohled na čerstvě vybetonované zkušební dílce. ....................... 94
Obrázek 105: detail zabroušenohé svaru na spojovacím dílu B. ...................... 95
Obrázek 106: Průběh zkoušky v prostém tlaku. ...................................................... 96
Obrázek 107: Zničený vzorek po zkoušce v prostém tlaku. ................................ 96
Obrázek 108: Pracovní diagram ze zkoušky v prostém tlaku na vzorku číslo 1.
.................................................................................................................................................. 97
Obrázek 109: Pracovní diagram ze zkoušky v prostém tlaku na vzorku číslo 2.
.................................................................................................................................................. 97
Obrázek 110: Schéma zkoušky směrem dolů, řez boční. ..................................... 98
Obrázek 111: Schéma zkoušky směrem dolů, pohled čelní. .............................. 99
Obrázek 112: Pohledy na zkušební sestavu. ......................................................... 101
Obrázek 113: Detailní pohled do spojovacího pouzdra před umístěním
aretační zátky. .................................................................................................................. 101
Obrázek 114: Pohled na spojovací prvek opatřený tenzometry. ................... 102
Obrázek 115: Výstupy z prvního zatěžovacího scénáře zkoušky směrem dolů.
............................................................................................................................................... 103
Obrázek 116: Výstupy z druhého zatěžovacího scénáře zkoušky směrem
dolů. ..................................................................................................................................... 105
Obrázek 117: Schéma zkoušky směrem nahoru, řez boční. ............................ 106
Obrázek 118: Schéma zkoušky směrem nahoru, pohled čelní. ...................... 107
Obrázek 119: Sestava pro zkoušku směrem nahoru. ......................................... 109
Obrázek 120: Průběh zatěžování směrem nahoru. ............................................. 109
Obrázek 121: Detailní pohled na spojené dílce.................................................... 110

144

Obrázek 122: Pohled na uvolněnou převázku a řešení pomocí závitových tyčí
a chemické kotvy............................................................................................................. 110
Obrázek 123:Pohled na sestavu těsně před porušením spojovacího prvku.
............................................................................................................................................... 110
Obrázek 124: Pohledy na vláknobetonovou konstrukci po skončení zkoušky.
............................................................................................................................................... 111
Obrázek 125: Pohledy na zničený spojovací prvek po skončení zkoušky. .. 112
Obrázek 126: Výstupy z prvního zatěžovacího scénáře zkoušky směrem
nahoru. ................................................................................................................................ 114
Obrázek 127: Výstupy z druhého zatěžovacího scénáře zkoušky směrem
nahoru. ................................................................................................................................ 115
Obrázek 128: Výstupy z třetího zatěžovacího scénáře zkoušky směrem
nahoru. ................................................................................................................................ 116
Obrázek 129: Výstupy ze čtvtého zatěžovacího scénáře zkoušky směrem
nahoru (do porušení). .................................................................................................... 118
Obrázek 130: Schéma výpočtu třecí síly pro redukci experimentem zjištěné
únosnosti spoje. .............................................................................................................. 118
Obrázek 131: Předběžný návrh nové geometrie spojovacího prvku. ........... 121
Obrázek 132: Model s optimalizovanou tuhostí spojů. Charakteristické
hodnoty posunů pro maximální povolené nerovnoměrné zatížení rohového
prvku. ................................................................................................................................... 122
Obrázek 133: Model s optimalizovanou tuhostí spojů. Charakteristické
hodnoty hlavního ohybového momentu m1 pro maximální povolené
nerovnoměrné zatížení rohového prvku. ............................................................... 122
Obrázek 134: Model s optimalizovanou tuhostí spojů. Charakteristické
hodnoty posouvajících sil přenášených spoji pro maximální povolené
nerovnoměrné zatížení rohového prvku. ............................................................... 123
Obrázek 135: Model s optimalizovanou tuhostí spojů. Charakteristické
hodnoty posunů pro extrémní zatížení rohového prvku. ................................. 123
Obrázek 136: Model s optimalizovanou tuhostí spojů. Návrhové hodnoty
hlavního ohybového momentu m1 pro extrémní zatížení rohového prvku.
............................................................................................................................................... 124
145

Obrázek 137: Model s optimalizovanou tuhostí spojů. Návrhové hodnoty
posouvajících sil přenášených spoji pro extrémní zatížení rohového prvku.
............................................................................................................................................... 124
Obrázek 138: Schéma upevnění prototypního dílce betonového mola. .... 126
Obrázek 139: Schéma předběžného návrhu čelní desky ocelových pouzder –
čelní a boční pohled. ...................................................................................................... 127
Obrázek 140: Schéma předběžného návrhu kotevního prvku – čelní pohled a
řez. ........................................................................................................................................ 127
Obrázek 141: Kotevní pouzdro DEMU Halfen Bolzenanker 1988 GV a otočný
vázací bod Pewag PLGW 4. [obrázky převzaty z katalogů výrobců] .............. 128
Obrázek 142: Schéma výpočetního modelu pro analýzu namáhání úvazových
prvků. ................................................................................................................................... 130
Obrázek 143: Charakteristické hodnoty posunů pro sestavu zatíženou vlastní
tíhou a účinky proudu.................................................................................................... 130
Obrázek 144: Charakteristické hodnoty normálových sil v úvazných lanech
pro sestavu zatíženou vlastní tíhou a účinky proudu. ....................................... 131
Obrázek 145: Plovoucí modelový prvek v měřítku 1:10. .................................... 132
Obrázek 146: Ukázka hydrodynamické zkoušky. Sestava 3x2 vystavena
účinkům vlnění. ................................................................................................................ 132
Obrázek 147: Plovoucí modelová sestava zatížená na krajním prvku
rovnoměrným zatížením. ............................................................................................. 133
Obrázek 148: Odečet výšky volného boku. ............................................................ 133
Obrázek 149: Pohled z boku na sestavu 3x3 zatíženou pouze na rohovém
prvku maximálním povoleným zatížením. Experiment a model................... 135

Seznam tabulek
Tabulka 1 : Přehled doporučených součinitelů normou ČSN 72 0250 ............. 23
Tabulka 2: Přehled kombinací zatížení a dílčích bezpečnostních součinitelů
pro plovoucí nástupní plošiny a mola dle ČSN EN 14504. ................................... 26
Tabulka 3: Určení součinitele odporu cw dle ČSN EN 14504. ............................... 28
Tabulka 4: Přehled navržených geometrických parametrů prvku mola. ....... 40
Tabulka 5: Výpočet vlastní tíhy prvku. ........................................................................ 41
146

Tabulka 6: Výpočet polohy těžiště prvku na svislé ose. ....................................... 41
Tabulka 7: Iterační parametrický výpočet maximální povolené zatížitelnosti
prvku mola............................................................................................................................ 45
Tabulka 8: Receptura vláknobetonu navržená pro mola Ing. Josefem Fládrem
Ph.D. ........................................................................................................................................ 47
Tabulka 9: Výpočet velikosti zatížení ledovou celinou od zvýšení teploty. ... 60
Tabulka 10: Přehled extrémních hodnot dimenzačních momentů od zatížení
ledem + stálého zatížení. ................................................................................................ 61
Tabulka 11: Posouzení výztuže na zatížení ledem a vlastní tíhou. ................... 63
Tabulka 12: Přehled extrémních hodnot dimenzačních momentů od
nerovnoměrného zatížení osobami + stálého zatížení. ....................................... 64
Tabulka 13: Přehled extrémních hodnot dimenzačních momentů od zatížení
zvedáním pro účely umístění na hladinu .................................................................. 68
Tabulka 14: Přehled extrémních hodnot dimenzačních momentů od zatížení
zvedáním pro účely vyjmutí z betonážní formy. ..................................................... 71
Tabulka 15: Přehled maximálních návrhových hodnot dimenzačních
momentů pro extrémní zatěžovací stav. .................................................................. 81
Tabulka 16: Složení jedné dávky směsi pro výrobu zkušebních dílců ............ 92
Tabulka 17: Seznam snímačů pro zkoušku směrem dolů i nahoru. ................. 99
Tabulka 18: Navržené zatěžovací scénáře zkoušky směrem dolů. ............... 100
Tabulka 19: Navržené zatěžovací scénáře zkoušky směrem nahoru. .......... 108
Tabulka 20: Porovnání naměřených hodnot normálových napětí uprostřed
spojovacího

prvku

během

experimentálních

zkoušek

s hodnotami

vypočtenými pomocí výpočetního modelu metodou konečných prvků. ... 119
Tabulka 21: Přehled maximálních návrhových hodnot dimenzačních
momentů pro model s optimalizovanou tuhostí spojů zatížený extrémním
zatížením na rohovém prvku sestavy. ..................................................................... 125
Tabulka 22: Porovnání hodnot zatěžovacích sil pro proběhlé a plánované
experimentální zkoušky spojovacích prvků. ......................................................... 126
Tabulka 23: Porovnání hodnot minimální výšky volného boku naměřených při
hydrostatických experimentech na zmenšených modelech s hodnotami
vypočtenými. .................................................................................................................... 134
147

