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MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI OSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO 

SBĚRAČE 
 
 

 
Abstract: 
Paper refers to the method of possible enhancement of sewage lining stability in Cihelni´s 
street that will be loaded by under construction road embankment. 
 
 
1. Úvod 

Při rekonstrukci silnice č. I/56 – prodloužená Místecká vznikla potřeba provést  
posouzení součastného stavu ostění kanalizačního sběrače A na ulici Cihelní v Ostravě, který 
má být přitížen násypem výšky 2,8 m v délce cca 50 m.  

Kanalizační sběrač A byl vybudován na počátku šedesátých let metodou štítování ve 
světlém průřezu Dsv = 2,05 m a je vyztužen montovaným ostěním z betonových bloků tl.  
0,25 m. Zeminové krytí (hloubka stropu pod povrchem) činí cca 2,4 až 2,8 m. 

Vzhledem k tomu, že nejsou známy žádné fyzikálně-mechanické charakteristiky ostění 
(pevnost, modul pružnosti, hloubka koroze betonu atd.) a expozice betonového ostění 
v korozivním zeminovém (vnější povrch bloků) a vnitřním atmosférickém prostředí (koroze 
v důsledku uvolňovaní plynů z odpadních vod) převyšuje již 40 roků, je přitížení konstrukce 
velmi významným silovým zásahem, který by mohl způsobit kolaps ostění překročením jeho 
únosnosti nebo deformace. 

Po prvních pokusech o posouzení byla získaná přesnější znalost stávající situace, která 
byla doplněna hlavně o velikost a tvar geotechnického tělesa násypu(šířka v patě 13,2m, 
výška 2,8 m), zpřesnění některých materiálových charakteristik podloží sběrače podle 
výsledků uvedeného IG. Bylo přijato, že pro snížení účinků přitížení bude využito stávající 
konstrukční vrstvy vozovky, která nebude odstraňována.  

Cílem posouzení bylo stanovení vlivu provedení násypu na konstrukci ostění sběrače 
po provedení násypu a přitížení ostění jeho tíhou. Vzhledem k neznalosti součastného stavu 
ostění (pevnostní, přetvárné vlastnosti) bylo chování sběrače hodnoceno pro varianty 
namáhání: 

• současný stav při ponechání konstrukce silnice a vybudování násypu,  
• současný stav s ponecháním konstrukčních vrstev vozovky a s vytvořením tuhého 

roznášecího prahu na vozovce(geokompozitní armovaná deska),  
• současný stav s ponecháním konstrukčních vrstev vozovky a vytvoření armované 

geodesky podepřené mikropilotami ∅ 200mm délky 6m. 
Kromě těchto zatěžovacích stavů byl řešen zatěžovací stav který, pravděpodobně 

vznikl v době vlastního provedení díla. Tento stav je srovnávacím stavem, při němž je 
v současnosti zajištěna stabilita díla ale s nejasnou spolehlivosti. 

Pro stanovení zatížení a velikosti vnitřních sil v ostění byly využity programové 
systémy PLAXIS v. 7.2 a PHASES, umožňující simulovat vytváření podzemního díla (ražba, 
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vyztužování), čerpání pevnosti a přetváření horninového okolí v pružně-plastickém režimu a 
stanovit průběhy a velikosti napětí a vnitřních sil v kloubovém řetězci ostění.  

x

y

 

obr. č. 1 Příčný řez s vyznačením variant řešení 
 

2.  Inženýrsko-geologické poměry 
Kanalizační sběrač je lokalizován ve spodní části ostravské štěrkopískové terasy 

v hloubce cca 5 m pod povrchem (niveleta stoky). Nadloží díla činí cca 2,4 - 2,8 m a zasahuje 
do kvartérních poloh povodňových hlín a antropogenních uloženin. Hladina podzemní vody a 
zjištěna v průzkumných vrtech se nachází  na úrovni stropu sběrače. Jeho drenážní účinek ji 
snižuje na úroveň dna stoky. 
K vytvoření geotechnického modelu byl přijat profil, který vytváří nejméně příznivé 
geotechnické prostředí pro zatížení sběrače(obr. 1). Geotechnické vlastnosti zemin byly 
aplikovány ve velikostech uváděných ve výsledcích inž.-geologického průzkumu (viz 
tabulka.č.1). 

Materiál ostění byl pro srovnávací stav uvažován v kvalitě betonu B20 tloušťky 0,25 
m. Vzhledem k tomu, že ostění svým statickým charakterem tvoří kloubový řetězec, byl 
využit programový systém PLAXIS, který umožňuje tento tvarově neurčitý systém 
modelovat, při součastné aplikaci deformací indukovaného pasivního odporu. 

 

 γ [kN/m3] E [MPa] µ [-] c [kPa] ϕ [°] 
Navážky 20,1 6 0,4 16 20 
Jíl šedý 20 7 0,4 12 21 

Miocení jíl 20,5 18 0,42 5 15 
Štěrk 19 90 0,25 0,1 33 

Vozovka 23 300 0,25 500 40 
Násyp 20 60 0,25 5 32 

Roznášecí geodeska 20 400 0,25 100 35 
Tab. 1) Geotechnické parametry pro zeminu 

 

 
3. Výsledky řešení a jejich zhodnocení 

Výsledky řešení byly srovnávány z výstupů programových systémů Plaxis 7.2  a 
PHASE2. Z výsledků  programového systému PHASE2, kde byl prstenec štoly modelován 
konečnými prvky, byl posuzován pouze vliv přitížení povrchu od provedení násypu, na vývoj 
hlavních napětí v ostění a jeho deformací. Charakter napjatosti v ostění se po provedení 
násypu podstatně mění v neprospěch jeho únosnosti. Podstatně se rozšiřuje oblast tahových 
namáhání a zvyšuje jejich velikost (viz. obr. 2). Vývoj deformací je poměrně jednoznačný a 
po přitížení od násypu dojde k sednutí (zaboření) prstence štoly do podloží. Velmi podobné 
výsledky přinesla i řešení provedená programovým systémem Plaxis 7.2 kdy docházelo až 
k zaboření konstrukce ve velikosti cca 130mm.  
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obr. č. 2 Průběh napětí v ostění před a po zatížení (PHASE2) 
 

Následující řešení a výpočtové modely prošly úpravami geometrie násypu, tuhosti 
podloží a zahrnutí vlivu konstrukce vozovky. Další výsledky a řešení bylo zpracováno pouze 
s využitím programového systému Plaxis 7.2 kdy byly modelovány uvedené  varianty 
zatížení. Z výsledků těchto variant byly posuzovány zejména průběhy vnitřních sil 
v konstrukci (M, N) a sedání prstence . 

Vliv vybudování násypu nad kanalizačním sběračem se projevil zvýšením ohybových 
momentů až o 100 % proti jejich původní hodnotě. Hodnoty ohybových momentů se měnily 
v mezích 1,5 ÷2,5 kNm/m podle varianty zatížení. Přírůstky normálových sil se pohybovaly 
kolem 100 kN/m. Maximální hodnoty dosahovaly hodnot až 188 kN/m. 

Posouzením z hlediska ohybové únosnosti ostění 
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btdbu RhbM γ 0,0076 MNm/m ⇒ Mu=7,6 kNm/m >Md = 2,5 kNm/m 

lze říci, že původní i současný stav ostění je stabilní pouze za předpokladu určité kvality 
betonu. Současná kvalita ostění je ale zatím nejasná a práce pro její stanovení nebyly 
zahájeny. 

Jednoznačně nejméně příznivý je vývoj zaboření konstrukce do podložních vrstev. 
Hodnoty sedání se dají očekávat v rozmezích 15mm až 20mm. Při různých stavech zatížení 
byly měřeny hodnoty sednutí ve strobě díla ve dně díla. Rozdíl mezi sednutím stropu a dna 
činil až 30% z celkové deformace. Hodnota sednutí se snížila vlivem tužšího podloží jehož 
reálné přetvárné vlastnosti jsou obdobné jako u  jiných staveb (kolektor Centrum) 
v podobných podmínkách v Ostravě. Vzhledem podélnému vedení trasy sběrače dochází i 
k hlubšímu uložení sběrače ve větších mocnostech štěrkové terasy což může snížit 
zatlačení,ale současně způsobit nerovnoměrné sedání díla v přitíženém úseku. Podle výsledků 
modelování by se sedání snížilo až o 30%. 

 
Z informací které byly získány modelováním vyplynulo že, je nutné při realizaci 

násypu uvažovat s monitoringem díla. Při provádění násypu se doporučuje měřit hodnoty 
konvergence ostění a současně vyhodnocovat sedání tubusu pomocí přesné nivelace dna 
sběrače. Dalšími prvky monitoringu by mělo být vizuální sledování ostění a rozvoj trhlin. 
 
4. Možnosti zvýšení únosnosti ostění  

Z výsledků modelovaného posouzení vyplynulo, že aplikace uvažovaných opatření 
(ponechání konstrukčních vrstev vozovky, vytvoření armované geodesky, přemostění pomocí 
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mikropilot) nezajistí, aby namáhaní ostění (velikost vnitřních sil) nebylo zvýšené až o 100% 
jeho součastné velikosti. Pro zajištění spolehlivosti ostění je teda zapotřebí hledat jiný způsob 
jeho stabilizace. V úvahu přichází: 

• zpevňovací injektáž ostění materiálem  typu PUR, která zpevní současnou strukturu 
bloků betonu a odstraní a zpevní ložné (horizontální) spáry ostění, čímž bude vytvořen 
bezkloubový prstenec v části obvodu nad kynetou kanalizace 

• Injektáž a kotvení horninového zpevňovacího prstence tl. cca 1 až 1,5 m za výztuží v 
části obvodu nad kynetou, případně v celém obvodu díla 

• vložení vnitřního nosného ŽB prstence tl. 100 mm v části nad kynetou (dvoukloubový 
oblouk), obrázek č. 3 

Matematická simulace stabilizačních účinků jednotlivých variant zpevnění prokázala, že: 
• všechny varianty zpevnění samotného ostění, nebo vytvoření zpevněného prstence za 

ostěním  (kotvy + injektáž) nepřináší očekávaný efekt. Velikost vnitřních sil v žádné 
variantě stabilizace neklesají pod pravděpodobnou „ současnou“ úroveň namáhaní.  
(viz obr. č5) 

• jediným účinným řešením zůstává vložení vnitřního nosného ŽB (stříkaný beton B20) 
ostění v části obvodu nad kynetou v tlouštce 100 mm, vyztuženého dvěma sítěmi 
KARI 100/100/8, případně oblouky ASTA + sítě 100/100/4) – obrázek č. 4. Průkaz 
únosnosti je uveden na obrázku č. 4 (vnitřní síly v prstenci) a obr. č. 6 (interakční 
diagram průřezu). 
Tento způsob zvýšení únosnosti by také významnou měrou pomohl přenést podélné 

tahové a tlakové síly vznikající při podélném ohybu ostění vlivem nerovnoměrného zatlačení 
do podloží a eliminoval by do značné míry potřebu realizovat nákladný průzkum stavu 
materiálu ostění. 
 
5. Závěr 

Z výsledků modelování stavu ostění vyplynulo, že není možno problém stability 
podceňovat a že je potřeba věnovat velkou pozornost jeho dalšímu vývoji. Z předpokládaných 
materiálových charakteristik jak horninového materiálu tak i ostění sběrače vyplývá, že 
přitížení od násypu způsobí značnou změnu  napětí v prstenci ostění sběrače ,což se projeví 
velkým přírůstkem vnitřních sil. Spolehlivé posouzení vlivu těchto změn se zatím nedá určit 
vzhledem k neznalosti stupně porušení a pevnosti materiálu ostění. Sedání tubusu bude také 
značně ovlivněno podložím a jeho tuhostí. 

Z navržených opatření, jediným efektivním opatřením se jeví provedení vnitřního 
zpevnění ŽB prstencem. Efektivním je také ponechání konstrukce stávající komunikace, která 
do jisté míry roznáší zatížení od zemního tělesa do širšího okolí sběrače a snižuje tak účinek 
přitížení . 

 

Literatura 
[1] PLAXIS 7.2. PROFESIONAL – Reference manual  
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obr. č. 3 Výpočetní schéma zpevnění vnitřního ŽB prstence 
 

Bending moment
Extreme bending moment 12,68 kNm/m

Axial forces
Extreme axial force -39,77 kN/m  

 
obr. č. 4 Vnitřní síly ve vloženém vnitřním ŽB ostění 

Vývoj ohybových momentů pro jednotlié zatěžovací stavy
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Zstávající stav se zatížením
Kotvení a injektáž klenby se zatížením
Kotvení a injetáž celého díla se zatížením
Kotvení a injetáž dna se zatížením
Stavající stav bez zatížení

obr. č. 5 Vývoj ohybových momentů pro jednotlivé zatěžovací stavy 

VLOŽENÉ OSTĚNÍ

STÁVAJÍCÍ OSTĚNÍ 



 212

 
 

Interakční diagram průřezu ŽB ostění tl. 100mm  B20, 2x KARI  100/100/8
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obr č. 6 Interakční diagram vloženého ŽB ostění 


