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Abstrakt
Autorka zpracovala práci na téma zabývající se návrhem modelů gabionových
konstrukcí k testování jejich odolnosti při zatěžování. Byly namodelovány gabionové
konstrukce a vypočteny v programu GEO5 Gabion a v programu GEO5 Vyztužené
náspy. Výpočtové modely budou následně porovnány s reálným chováním gabionové
konstrukce, která bude zrealizována a zatěžována stejným způsobem jako je uvedeno
ve výpočtových modelech.

Abstract
The author elaborated a work on the topic of designing gabion structures for
testing their resistence to loading. Gabion structures were modeled and calculated in
the GEO5 Gabion program and in the GEO5 Reinforced Embankments program. The
computational models will be compared with the real behavior of the gabion structure,
which will be realized and loaded in the same way as in the computational models.

1. Úvod
V rámci průzkumu a vývoje řešeného společně s firmou Algon a.s. proběhne
návrh modelů gabionových konstrukcí k testování jejich odolnosti při zatěžování.
Budou se sledovat vnitřní síly v gabionových konstrukcí, které budou změřeny při
testování a porovnají se skutečným chování s hodnotami, které byly namodelovány a
následně vypočteny v programu GEO5 Gabion a v programu GEO5 Vyztužené náspy
od společnosti Fine spol. s.r.o. Byl zvolen návrhový přístup DA2 (design approach) a
DA3 podle Eurokódu 7, který dle EN 1997-1 zavádí do výpočtu dílčí součinitele
spolehlivosti, které obecně udává Eurokód 1 v příloze A. Výpočet zatěžování pro
vyvolání porušení vnitřní a vnější stability gabionové konstrukce byl dle Eurokódu 7
zvolen v charakteristických hodnotách. Výpočtové modely budou následně porovnány
s reálným chováním gabionové konstrukce, která bude zrealizována a zatěžována
stejným způsobem jako je uvedeno ve výpočtových modelech.

2. Cíl
Cílem projektu je návrh a sledování pohybů gabionových konstrukcí při jejich
postupném zatěžování. Předpokládaný návrh odrazných terčů pro totální stanici
(viz Obr. 2) bude na čele gabionového koše. V dané lokalitě se předpokládá vytyčení
dvou vztažných bodů pro totální stanici, která umožní měřit v intervalech posuny
vybraných bodů konstrukce (viz Obr. 1), následně se z těchto posunů vypočtou
náklony gabionové konstrukce (viz rovnice (1)) při testovacích zkouškách.

Obr. 1 Schéma měření posunů gabionové konstrukce
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Obr. 2: Odrazný terč pro totální stanici

𝛼=
Kde:

∆𝑥! − ∆𝑥"
(𝑚𝑚 ∙ 𝑚#$ )
ℎ!

(1)

α je náklon konstrukce (mm·m-1)
Δx je rozdíl posunu konstrukce (mm)
h je výškový rozdíl bodů posunu (m)

Dále se předpokládá použití náklonoměrného čidla, pro které bude nutno
navrhnout kotvení ke gabionovému koši.
Měřením bude vyhodnoceno, jak dochází ke ztrátě stability při zatěžování.
Konkrétně který z těchto stavů zatěžování vyvolá jako první ztrátu stability. Kritickými
faktory bude usmyknutí v základové spáře a překlopení gabionové konstrukce. Dále
bude testování FBG snímačů, které budou sledovat přetvoření v gabionové konstrukci
a v zemině za ní.
Při modelování předpokládám, že únosnost podloží nebude překročena, a proto ve
výpočtech k těmto hodnotám nepřihlížím.

3. Postup návrhu
Budu navrhovat dvě skupiny modelů gabionové konstrukce a jejich způsobu
zatěžování do porušení vnitřní a vnější stability. Následně porovnám navržené modely
se skutečným chováním konstrukce. Prvním návrhem bude prostá gabionová
konstrukce (viz Obr. 3), která je obvyklým typem gravitační opěrné konstrukce. Dalším
návrhem bude gabionová konstrukce s vyztuženou sítí předepnutou v zemině (viz Obr.
4), jedná se o štíhlou konstrukci, pomocí tahových sítí je zajištěna stabilita bloku
vyztužené zeminy, a tedy i stabilita konstrukce. V jednotlivých návrzích nebyla
uvažovaná hladina podzemní vody.
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Obr. 3 Gabionová konstrukce

Obr. 4 Gabionová konstrukce vyztužená tahovými sítěmi v zemině

Rozměry gabionových konstrukcí budou navrženy dle návrhových přístupu DA2 a
DA3 dle EN 1997-1, které zavádí do výpočtu dílčí součinitele spolehlivosti
(viz kapitola 3. Výpočty). Takto navržené gabiony a gabiony s vyztuženou zeminou
budou postupně zatěžovány silami a spojitým zatížením pro, které bude zvolen
výpočet bez redukce - viz následující obrázky.
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Obr. 5 Gabionová konstrukce zatížená silou v úrovni předposledního koše

Obr. 6 Gabionová konstrukce zatížená silou v úrovni posledního koše

V následujících případech je gabionová konstrukce zatěžovaná silou v úrovni páté
spáry (viz Obr. 5) a v úrovni šesté spáry (viz Obr. 6). Takto zatěžovaná konstrukce
nebude realizována, jelikož se jedná o špatně kontrolovatelnou sílu. Bylo by nutné
měřit velikost tahové síly za pomoci dynamometru, který by byl umístěn na lžíci bagru,
který by způsoboval určitou sílu.
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Obr. 7 Gabionová konstrukce zatížená spojitým stálým zatížením o délce 1 m

Pro gabionové konstrukce bude zvolen způsob založení na zemině – geologickém
profilu, který je přirazen dle daného návrhu. V prvních výpočtových modelech bude
uvažován zásyp za konstrukcí, podle typu zeminy bude uvažován sklon α (viz Obr. 7).

Obr. 8 Gabionová konstrukce zatížená spojitým stálým zatížením nezadané délky

V dalších modelech již zásyp za konstrukcí není uvažován (viz Obr. 8). Pro
gabionové konstrukce byl v prvních případech uvažován odpor na líci klidový. V dalším
případě byl uvažován odpor na lící pasivní.
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Obr. 9 Gabionová konstrukce zatížená spojitým stálým zatížením 1 m

Obr. 10 Gabionová konstrukce zatížená spojitým stálým zatížením 2 m

V následujících případech je uvažovaná varianta s 1 m dlouhým spojitým zatížením
(viz Obr. 9). V dalším případě je uvažovaný model s 2 m dlouhým spojitým zatížením
(viz Obr. 10).
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Obr. 11 Vyztužená zemina zatížená spojitým stálým zatížením nezadané délky

Obr. 12 Vyztužená zemina zatížená spojitým stálým zatížením v délce výztuh

V následujících případech se jedná o štíhlé konstrukce o velikosti koše 0,5 m, které
splňují velikost, která je potřebná na vysypání košů štěrkem. Za pomoci tahových sítí
nacházejících se za gabionovou konstrukcí je zajištěna dostatečná stabilita bloku
zeminy za konstrukcí, a tedy i samotná stabilita konstrukce (viz Obr. 11) a (viz Obr. 12).
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Obr. 13 Vyztužená zemina zatížená spojitým stálým zatížením o délce 1 m za výztuhami

V této variantě je vyztužená zemina zatížená spojitým zatížením o 1 m délce za
výztuhami. Bude se sledovat způsob porušení konstrukce, pokud bude zatěžována
zemina za výztuhami (viz Obr. 13).

4.

Výpočty

Program GEO5 Gabion je určen k návrhu a posouzení gabionových konstrukcí dle
EN 1997-1. Návrhové přístupy dle EN 1997-1 zavádí do výpočtu dílčí součinitele
spolehlivosti, které obecně udává Eurokód 1 v příloze A. Pro výpočet byl použit
návrhový přístup 2, neboli DA2, který aplikuje dílčí součinitele na zatížení a na odpor
materiálu neboli únosnost. Dále byla použita varianta s návrhovým přístupem 3, neboli
DA3, který aplikuje dílčí součinitele na zatížení a současně na materiál tedy
charakteristiky zemin. Oproti ostatním návrhovým přístupům rozlišuje tento návrhový
přístup geotechnická zatížení stav GEO (zatížení vyvolaná zeminou – např. zemní
tlaky, tlaky od přitížení, působení vody) a zatížení konstrukcí stav STR (uvažuje vlastní
tíhu konstrukce, zadané síly působící na konstrukci, kotvy, geo výztuhy, přesahy sítí).
Zeminy byly zatřízeny dle nabízené databáze zemin podle ČSN 73 1001. Při
návrhu byly vždy uvažovány dva typy zemin, byla uvažovaná soudržná zemina jíl
písčitý podle ČSN 73 1001 F4 CS, dle nové normy ČSN EN 14 688 saCl. Druhým
typem zeminy byla nesoudržná zemina, písek špatně zrněný podle ČSN 73 1001 S2
SP, dle nové normy ČSN EN 14 688 grSa. Úhel vnitřního tření φeff je pouze
konzervativní odhad, který bude následně uvažován větší. Na pracovišti fakulty
stavební není dostatečný smykový krabicový přístroj, pro změření přesných hodnot
štěrku. Pro kvalifikovaný odhad budou sloužit podklady, které budou k dispozici.
Uvažované zeminy jsou pouze předběžné, při realizaci budou využity konkrétní zeminy
vyskytující se v dané oblasti a následně s nimi bude výpočet přepočítán.
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Parametry jednotlivých zemin byly zadány následovně:
Třída F4 CS, přehutněno, konzistence tuhá
Objemová tíha:
γ = 18,50 kN/m3
Napjatost:
efektivní
Úhel vnitřního tření:
φef = 25,00 °
Soudržnost zeminy:`
cef = 5,00 kPa
Třecí úhel kce-zemina:
δ = 16,00 °
Zemina:
soudržná
Poissonovo číslo:
ν = 0,35
Objemová tíha sat. Zeminy:
γsat = 24,00 °
Třída F4 CS, rostlá zemina, konzistence tuhá
Objemová tíha:
γ = 18,50 kN/m3
Napjatost:
efektivní
Úhel vnitřního tření:
φef = 24,50 °
Soudržnost zeminy:`
cef = 14,00 kPa
Třecí úhel kce-zemina:
δ = 16,00 °
Zemina:
soudržná
Poissonovo číslo:
ν = 0,35
Objemová tíha sat. Zeminy:
γsat = 24,00 °
Třída S2 SP, středně ulehlá
Objemová tíha:
Napjatost:
Úhel vnitřního tření:
Soudržnost zeminy:`
Třecí úhel kce-zemina:
Zemina:
Objemová tíha sat. Zeminy:

γ = 18,50 kN/m3
efektivní
φef = 33,50 °
cef = 0,00 kPa
δ = 16,00 °
nesoudržná
γsat = 18,50 °

Třída S2 SP, ulehlá
Objemová tíha:
Napjatost:
Úhel vnitřního tření:
Soudržnost zeminy:`
Třecí úhel kce-zemina:
Zemina:
Objemová tíha sat. Zeminy:

γ = 18,50 kN/m3
efektivní
φef = 35,50 °
cef = 0,00 kPa
δ = 16,00 °
nesoudržná
γsat = 18,50 °

Parametry materiálu pro gabionovou konstrukci byly zvoleny následovně.
Materiál výplně bloků byl zvolen, dle následující tabulky.(viz Tabulka 1). Úhel vnitřního
tření výplně gabionového bloku tvořen štěrkem bude upřesněn pomocí smykových
zkoušek. Materiál pletiva bloků byl zvolen dle následující tabulky (viz Tabulka 2).
Tabulka 1 Materiál bloků – výplň

Mat eriály bloků - výplň
Číslo
1
Mat eriál č. 1

Název

γ (kN/m 3 )
18,00

φ (°)
30,00

c (kPa)
0,00
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Tabulka 2 Materiál bloků - pletivo

Mat eriál bloků - plet ivo
Číslo
1

Únosnost
Vzdálenost
čelního spoje
svislých sít í v
(m )
Rs (kN/m)
40,00
1,00
40,00

Pevnost sít ě Rt
(kN/m)

Název
Mat eriál č.1

Pro gabionové konstrukce byl zvolen způsob založení na zemině – geologickém
profilu, který je přirazen dle daného návrhu. V prvních výpočtových modelech byl
uvažován zásyp za konstrukcí, podle typu zeminy byl uvažován sklon α. Sklon α může
být maximálně 60°. Sklon zásypu má vliv pouze na výpočet celkové stability. Zemní
tlaky jsou stanoveny vždy na základě parametrů zeminy tvořící zásyp. Původní zeminy
za zásypem nemají na výpočet zemních tlaků vliv. V dalších modelech již zásyp za
konstrukcí není uvažován. V jednotlivých návrzích nebyla uvažovaná hladina
podzemní vody.
Materiál bloku pro vyztužené náspy byl zvolen dle následující tabulky
(viz Tabulka 3).
Tabulka 3 Materiál bloku

Mat eriál bloku
Číslo
Název
1
Mat eriál č.1

γ (kN/ m 3 )
18,00

c (kPa)
40,00

f

Rs (kN/m)
1,00
40,00

γ je objemová tíha bloku (kN/m3)
c je soudržnost (neboli koheze) (kPa)
f je součinitel tření (-)
Rs je smyková únosnost spoje (kN/m)

Kde:

Výztuhy jsou uvažovány z ocelové sítě s parametry (viz Tabulka 4), které byly
převzaty od výrobce Algon z technického listu.
Tabulka 4 Typy výztuh

Typy výzt uh
Číslo
1

Název

Typ výzt uhy Typ čáry

Ocel sít ě ALGON uživat elská

Pevnost výzt uhy
Koeficient
Tult (kN/m) Rt (kN/m) c ds (-) c i (-)
50,00
41,32
0,90
0,90

Pro gabionové konstrukce byl v prvních případech uvažován odpor na líci
klidový. Tlak v klidu je boční tlak na nepoddajnou konstrukci, uvažuje se v případech,
kdy je nutné omezit boční a svislou deformaci zeminy.
Tlak v klidu se vypočte dle vzorce [1]:
𝜎% = 𝜎& ∙ 𝐾% (𝑀𝑃𝑎)

(2)
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Pro soudržné zeminy se použije vztah pro výpočet Kr podle Terzaghiho:
𝜐
𝐾% =
(−)
1−𝜈
Kde:

ν je Poissonovo číslo (-)

Pro nesoudržné zeminy je použit vztah podle Jákyho [1]:
𝐾% = 1 − 𝑠𝑖𝑛𝜑′ (−)
Kde:

(3)

(4)

φ' je úhel vnitřního tření zeminy (°)

V dalším případě byl uvažován odpor na lící pasivní. Pasivní zemní tlak je
nejvyšší mezní boční tlak, vznikající v okamžiku porušení zeminy smykem při pohybu
(zatlačování) konstrukce proti směru působícího zemního tlaku (minimální pootočení
konstrukce nutné ke vzniku pasivního tlaku je 10 mm/m výšky konstrukce). Pro výpočet
byla zvolena teorie Caquot – Kériselova teorie (dle ČSN 73 0037). Pasivní zemní tlak
je dle této teorie počítán pomocí vzorce [1]:
𝜎' = 𝜎& ∙ 𝐾' ∙ 𝜓 + 2 ∙ 𝑐 ∙ <𝐾' ∙ 𝜓 (𝑀𝑃𝑎)
Kde:

Kp je součinitel pasivního zemního tlaku pro δ=φ (-)
Ψ je zmenšovací součinitel pro |δ|<φ (-)
c je soudržnost zeminy (kPa)
σz je svislé geostatické napětí (MPa)

Dále je svislá složka σpz a vodorovná složka σpx jsou vyjádřeny rovnicemi [1]:
𝜎'( = 𝜎' ∙ cos(𝛼 + 𝛿) (𝑀𝑃𝑎)
𝜎'& = 𝜎' ∙ (𝛼 + 𝛿)(𝑀𝑃𝑎)
Kde:

(5)

(6)

(7)

δ je úhel tření mezi zeminou a konstrukcí (°)
α je odklon rubu konstrukce od svislé (°)

Tření mezi zeminou a rubem konstrukce je velikost aktivního, respektive
pasivního zemního tlaku. Závisí nejen na zvolené teorii výpočtu, ale také na tření mezi
zeminou a konstrukcí a přilnavostí zeminy ke stěně stavební konstrukce popsané
úhlem δ. Pokud bude uvažovaný úhel δ=0, pak zemní tlak σ bude působit kolmo na
rub konstrukce a výslednice zemního tlaku P bude taktéž kolmá na rub konstrukce.
Pokud budu uvažovat při výpočtu zemní tlak s vlivem tření mezi zeminou a
rubem konstrukce, zemní tlak σ i jeho výslednice P bude svírat s rubem konstrukce
úhel δ. S rostoucí hodnotou δ aktivní zemní tlak bude klesat, tj. výsledná síla aktivního
zemního tlaku se odklání od kolmice. Velikost úhlu δ se většinou uvažuje v rozmezí
δ≤1/3φ až δ=2/3φ'. S hodnotou δ≤1/3φ' se počítá v případě hladké úpravy rubu pažící
konstrukce například fólie a nátěry proti podzemní vodě), pro hrubý neupravený rub
není vhodné překročit hodnotu δ=2/3φ'. Dále je nutné respektovat součtovou výminku
rovnováhy ve svislém směru. Zda je konstrukce schopna přenášet svislé přitížení od
tření zeminy na jejím rubu bez větší svislé deformace. V opačném případě je nutné δ
zmenšit, neboť může dojít pouze k částečné mobilizaci tření na rubu stěny.
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4.1

Standartní návrhové postupy

Výpočet u prvního modelu se uvažuje dle návrhového přístupu DA2. U druhého
modelu se uvažuje návrhový přístup DA3. Oba zmíněné návrhové přístupy byly již
popsány (viz kapitola 3. Výpočet).

4.2

Výpočet zatížení způsobující ztrátu stability

Při výpočtu bez redukce, tedy s charakteristickými hodnotami materiálu a
zatížení se postupně bude zvyšovat zatížení, dokud nezpůsobí ztrátu stability
gabionové konstrukce.

4.2.1 Charakteristické hodnoty
Pro výpočet potřebné síly bude zvolen výpočet bez redukce. Budou se tedy
uvažovat pouze charakteristické hodnoty, oproti DA2 a DA3, kde je počítáno
v návrhových hodnotách.

4.2.2 Porovnání způsobů ztráty stability
Při různém typu zatěžování dochází ke ztrátě stability gabionové konstrukce
jednou z následujících variant. Jedná se o usmyknutí v základové spáře. Nutno tedy
posuzovat posunutí celé konstrukce. Dále se jedná o překlopení konstrukce, zaboření
konstrukce a na konec o porušení výztuže v jednotlivých spárách gabionové
konstrukce. Jednotlivá porušení budou rozvinuta v následujících podkapitolách.
Předpokládám, že způsob ztráty stability nastane dle vypočtených modelů
uvažujících charakteristické hodnoty. Jelikož nelze stanovit, jak se tyto modely budou
chovat ve skutečnosti, je zatěžováno dále, až do 150% únosnosti konstrukce, která již
nevyhoví. Bude potvrzeno, který z mezních stavů bude kritický. Při porovnání se
skutečnými modely může být stanoveno, kdy k porušení dojde.

4.2.2.1

Usmyknutí v základové spáře

Výpočet gabionu lze posoudit podle stupně bezpečnosti nebo podle mezních
stavů. V našem případě je uvažován výpočet podle mezních stavů podle rovnice
(viz rovnice (8)) [1].
𝑐 ∙ (𝑑 − 2𝑒)
[B𝑁 ∙ 𝑡𝑎𝑛𝜑) + )
H + 𝐹%*+ ]
(8)
𝜇
>𝐻
𝛾+
Kde:

N je normálová síla (kN/m)
Φd je výpočtový úhel vnitřního tření zeminy (°)
Cd je výpočtová soudržnost zeminy (kPa)
d je šířka bloku (m)
e je excentricita (m)
γs je součinitel redukce únosnosti na posunutí (-)
H je posouvající tečná síla (kN/m)
Fres je vzdorující síla (od geovýztuh a přesahů sítí) (kN/m)
μ je součinitel redukce (-)

15

4.2.2.2

Překlopení

Posouzení na překlopení se vypočte dle následující rovnice (viz rovnice (9))
[1].
𝑀,-% < 𝑀%*+
Kde:

(9)

Movr je klopící moment (kNm/bm)
Mres je vzdorující moment (kNm/bm)

4.2.2.3

Zaboření

Únosnost základové půdy je stanovena na 250 kPa. Jedná se pouze o hrubý
odhad. Budu uvažovat, že podloží se upraví takovým způsobem, aby vyhovovalo. Je
možné, že řešení této práce může být rozšířeno o návrh základové půdy, tak aby
vyhověl pro daný případ zatížení gabionové konstrukce.
Ověření únosnosti základové půdy se standardně posuzuje na napětí
v základové spáře s konstantním průběhem na délce základu dle rovnice (viz
rovnice (10)) [1].
𝑁
(10)
𝜎=
< 𝑅)
𝑑−2∙𝑒
Kde:

d je šířka na 1 bm konstrukce (bm)

Posouzení excentricity základu se provádí pro výpočet 1. MS (únosnost
základu) a 2. MS (sedání základu). Program uvažuje bezpečnější hodnoty pro
překlopení. Dle rovnice (viz rovnice Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.)) [1]

4.2.2.4

Porušení výztuže

Pro výpočet materiálu gabionu je nutné posoudit překlopení, posunutí, boční
tlak a spáru mezi bloky. Charakteristická hodnota spoje je běžně uvažována na
40 kN/m.
Posouzení na překlopení se vypočte dle rovnice (viz rovnice (9)). Posouzení na
posunutí se vypočte dle následující rovnice (viz rovnice (8)). Posouzení únosnosti na
boční tlak se vypočte dle následující rovnice (viz rovnice (11)) [1].
(11)
𝑆 < 𝑆.
Kde S se vypočte následovně [1]:
𝑆=

𝑇∙𝑏∙ℎ
𝐷/,/01

(12)

Kde:

T je prům. hodnota tlaku na čelo spodního bloku (-)
S je síla na 1 bm spoje (kN/bm)
Su je únosnost spoje (bm)
b je šířka na 1 bm konstrukce (bm)
h je výška bloku (m)
Dtotal je celková délka sítí přenášející tlak T (m)
Posouzení únosnosti spáry mezi bloky se vypočte dle následující rovnice
(viz rovnice (13)) [1].
(13)
𝑁) < 𝑁.
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𝑁 ∙ 𝑡𝑎𝑛𝜑) + 𝑐) ∙ 𝐵
𝛾2

(14)

𝑇 ∙ 𝑏 ∙ ℎ max (0, 𝑄 − 𝑄/% )
+
𝐷/,/01
𝐷.''

(15)

𝑄/% =

𝑁) =
Kde:

Nd je tah. síla na 1 bm horní spáry spod. bloku (bm)
Nu je pevnost sítě (bm)
Qtr je smyková síla přenášená třením a soudržností mezi bloky
(m)
γf je součinitel redukce tření mezi bloky (-)
h je výška bloku (m)
Dtotal je celková délka sítí přenášející tah T (m)
Dupp je délka horní tažené sítě mezi bloky (m)

5. Hodnocení a doporučení pro zkoušení
Navržené gabionové konstrukce jsou uvedeny jako přílohy. Jedná se o
modelové výpočty, které měly ukázat, jak velká zatížení budou potřeba pro dosažení
vnitřní a vnější ztráty stability, byly zde uvažovány předpokládané vlastnosti zemin,
které budou v průběhu projektu upřesněny. Předpokládám hrubozrnnou zeminu, která
nebude vlivem klimatických změn měnit své vlastnosti. Jemnozrnná zemina by při
realizaci mohla komplikovat testování, jelikož by mohlo během testování docházet
vlivem klimatických změn ke změně vlastností této zeminy. Následně nebude problém
již navržené modely upravit s přesnými parametry, které budou k dispozici.
Modelové výpočty byly zatíženy na 95 %, kdy ještě nebyla dosažena ztráta
vnější ani vnitřní stability. Dále byly vypočteny se zatížením, kdy došlo k překročení
ztráty stability, a to až na 150% únosnosti gabionové konstrukce, protože nelze přesně
předpokládat, jak se tyto modely budou chovat ve skutečnosti při reálném zatěžování.
Dojde k porovnání modelů vytvořených v programu se skutečně zatěžovanou
gabionovou konstrukcí. Cílem je zjistit, zda mnou uvažované hodnoty, které způsobí
ztrátu stability jako první, budou odpovídat skutečnému chování.
Zatěžovat se bude silničními panely, technický list je součástí příloh. Dále bude
zatížení silničními panely doplněno IBC kontejnery na vodu, kde bude možnost
připouštět a upouštět vodu a tím kontrolovatelněji zatěžovat. Technické parametry IBC
kontejneru viz níže.
Technické parametry IBC kontejneru:
Typ:
Standard
Typ palety:
kovová
Ochranná klec kontejneru:
pozinkovaná ušlechtilá ocel
Objem (l):
1000
Sklad. rozměry V x Š x H (mm):
1200 x 1000 x 1200
Váha (kg):
50
Nosnost IBC konstrukce (kg):
1350
Nalévací otvor:
DN 150
Výpustní ventil:
DN 50
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Výpočet zatížení IBC kontejnerem, který je plně naplněn vodou (viz rovnice (16)).
50 1000
∙
𝑉áℎ𝑎 + 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚
𝑘𝑁
(16)
= 100 100 = 8,75 3
1200 1000
𝑚
Š∙𝐻
1000 ∙ 1000
Technické parametry silničního panelu:
Hmotnost ks (kg):
750
3
Objem betonu (m ):
0,3
Sklad. rozměry L x B x H (mm):
2000 x 1000 x 150
Výpočet zatížení silničního panelu (viz rovnice (17).
750
𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡
𝑘𝑁
∙ 𝑡𝑙. 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑢 = 100 ∙ 0,15 = 3,75 3
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑢
0,3
𝑚

(17)

6. Závěr
Výpočty s charakteristickými hodnotami naznačují, že z pravidla první nastává
porušení vlivem překlopení gabionové konstrukce. Při zkouškách dojde ke sledování
porušení s předpokládaným porušením modelu. Součástí tohoto testování dále bude
zjištění skutečného zatížení při zkouškách na modelech zatížení jednotlivých sítí. Dále
by bylo vhodné posoudit spoje jednotlivých sítí gabionové konstrukce, kde by byla
možnost využití FBG snímačů.

Použitý software
[1] Fine spol. s.r.o.
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