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Abstrakt  
  

Cílem diplomové práce je posouzení dříku železobetonového komínu a návrh založení 
na kombinaci namáhání normálovou silou a ohybovým momentem. 
 Pro vyhodnocení vnitřních sil byly vytvořeny dva prutové modely (dle ČSN, dle EN) a 
jeden skořepinový. Pro vytvoření bylo použito programu konečných prvků SCIA 
ENGINEERING. Zatížení uvažovaná při výpočtu patří – vlastní tíha, ochranné pouzdro, 
teplota, teplota, vítr, odtrhávání vírů. Po výšce dříku byly provedeny řezy, ve kterých je 
konstrukce posuzována. 
 Pro posouzení dříku a plošného základu byl vytvořen algoritmus v programu MS 
EXCEL. Posouzení piloty bylo provedeno v programu GEO 5. 
 Výkresová dokumentace zahrnuje výkresy tvarů a výkresy výztuže jednotlivých částí 
komína. 
 
Klí čová slova 
  
Železobeton, dřík, základ, pilota, výztuž, komín, ohybový moment, normálová síla. 

 
  
Abstract 
  

The goal of this Master´s thesis is a review of a reinforced concrete chimney´s stack 
and a foundation design based on a combination of M+N load. 
 Two bar models (by ČSN and EN) and one shall model were created to analyze 
internal forces. The fine element software SCIA ENGINEERING was used to create the 
models. The loads taken into consideration - for analysis include self weight, lining, 
temperature, wind, and Karman vortex. The stack was horizontally divided by several cuts 
which were investigated. 
 The stack and foundation were designed by an algorithm created in the program MS 
EXCEL. The piles were designed in the program GEO 5. 
 Drawings include - drawings of shapes and drawings of the reinforcement of specifics 
part of chimney. 
 
Keywords 
 
Reinforcement concrete, stack, foundation, pile, reinforcement, chimney, bending moment, 
normal force. 
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1 ÚVOD 

  Jedná se o řešení železobetonového továrního komínu. Místem stavby je 

průmyslová oblast v Teplicích. Železobetonový monolitický komín o výšce 120 m je 

opatřen keramickým průduchem s tepelnou izolací, která je od nosného dříku oddělena 

provětrávaným prostorem a slouží k odvodu spalin 3. linky. Dřík je založen na plošném 

základu a na skupině pilot. 

2 TECHNICKÉ ÚDAJE 

Materiál nosné části dříku:    beton C25/30    

Nosná výztuž:      ocel B500 

Materiál nosných roštů pouzdra:   ocel 11 375 

Materiál pouzdra:     kyselinovzdorné pouzdrovky 

Tepelná izolace:     minerální vlna ORSTECH do 750°C 

Nerezové žaluzie a poklop v hlavě:   nerezová ocel 17 248 

Výška komína:     120 m  

Výškové úrovně:     ÚT =  235,10 m.n.m = ± 0,00 m 

Vnější průměr v patě komína:   7800 mm 

Vnější průměr v hlavě komína:   5200 mm  

Počet průduchů:     1 

Vnitřní průměr průduchu:    2400 mm 

Otvory v komínu:   pro kouřovod a vstup 2x2800x3650 mm 

     pro manipulaci s měřícími přístroji 4x500x800 mm 

      pro výdech ventilace 8x500x1200 mm 

Teplota spalin:     350 °C 

 

Materiál založení:     Beton C25/30 

Nosná výztuž základů:    ocel B500 

Průměr plošného základu:    14 m 

Tloušťka plošného základu:    2 m 



DIPLOMOVÁ PRÁCE- BETONOVÝ KOMÍN 120m 

 Bc. Jakub Kašparů 2012/2013 

 

3 

 

Průměr piloty:      1,02 m 

Délka piloty:      16 m 

Počet pilot:      16 

Druh piloty:      vrtané piloty 

 

Materiál mezikružné desky:    Beton C20/25 

Nosná výztuž základů:    ocel B500 

Vnější průměr desky:     4,7 m 

Průměr otvoru:     2,8 m 

Tloušťka desky:     200 mm 

 

3 POPIS NOSNÉ KONSTRUKCE 

3.1 Dřík komína 

Celková výška dříku je 117,7 m, dřík je zakotven do základové desky na úrovni  

-1,00 m. Dřík je proveden ve tvaru komolého kužele, od výšky +75,00 m je 

konstantního průměru a tloušťky, vnitřní líc je válcový od úrovně +60,00 m.  

Tloušťka stěn dříku v patě je 400 mm a je konstantní do úrovně +15,00 m, tato 

tloušťka se poté zeslabuje na 300 mm na úrovni +30,00 m, na 250 mm na +45,00 m. 

Tloušťka stěny je konstantní 250 mm do +60,00 m zde dochází k poslednímu zeslabení 

na 220 mm na úrovni +75,00 m od této úrovně je tloušťka stěny 220 mm až po hlavu 

dříku.  

V úrovni terénu jsou navrženy dva symetrické otvory o rozměrech 2800x3650 mm, 

otvory slouží jako vstup a pro vstup kouřovodu (kouřovod bude napojen na ochranné 

pouzdro ocelovým kolenem. Na úrovni +18,40 m nad plošinou jsou umístěny čtyři 

otvory pro manipulaci s měřícími přístroji o rozměrech 500x800 mm. Pro provětrání 

vzduchové mezery slouží osm otvoru 500x1200 mm na úrovni +113,20 m. 

Ventilační otvory jsou opatřeny žaluziemi. 

Komín je uzavřen železobetonovou mezikruhovou deskou o tloušťce 200 mm 

s otvorem 2800 mm pro vyústění kouřovodu. Horní líc desky je na úrovni +115,60 m. 
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Do dříku byly vloženy kotevní prvky K1 pro ukotvení žebříků a Z1 pro ukotvení 

ocelových roštů. 

3.2 Výztuž dříku komína 

Dřík komínu je vyztužen betonářskou výztuží B500. V pravidelném průřezu jsou 

použity profily R 16, R 12. Použití jednotlivých profilů je dáno statickým výpočtem a 

normovým požadavkem na minimální stupeň vyztužení stěny dříku. 

Ve svislém směru jsou navrženy profily R 12 na obou površích symetricky. Rozteč 

je v rozmezích 200 – 160 mm u vnějšího povrhu a u vnitřního úměrně menší. Ve 

vodorovném směru je nutné použít R 16 po 200 mm do výšky jednoho metru. Poté až 

po hlavu komína jsou použity oboustranně R 12 po 200 mm. Vodorovná výztuž je vždy 

seskládána ze tří částí rozdílných délek. 

Pro orámování hlavních otvorů jsou použity profily R 22, R 12. Malé otvory jsou 

orámovány vždy těmi profily, které jsou v dané výškové úrovni použity. Rohy otvorů a 

hlavy jsou orámovány U příložkami. Pro zajištění pozice jsou použity spony R 8 vždy 

4ks/m2.   

Železobetonová mezikružná deska bude betonována po dokončení dříku, pracovní 

spára je na úrovni +115,40 (spodní líc desky). Z dříku bude vytažena výztuž pro 

dokonalé vetknutí. Při betonáži je také nutno dbát na dokonalé spojení betonů. Pro 

výztuž desky je použit profil R 8 podle konstrukčních zásad. 

4 OCHRANNÉ POUZDRO 

Ochranné pouzdro komína je uloženo na roštech. Tyto rošty jsou osazeny na 

ocelových konzolách na stěnách dříku. Po výšce je pouzdro děleno na šest dilatačních 

úseků o výšce 10,40 a 5x20,50 m. První začíná na úrovni +7,10 m poté na +17,50, 

+38,00, +58,80, +79,00, +99,50 m. 

Pouzdro je zděno z kyselinovzdorných pouzdrovek tloušťky 80 mm. Styky 

jednotlivých úseků jsou těsněny ucpávkovým těsněním z minerální vlny ORSTECH. Při 

zdění je třeba použít speciální tmel pro vysoké teploty. 
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Pouzdrovky jsou tepelně izolovány minerální vlnou ORSTECH do 750°C tloušťky 

100 mm. Vlna je dodávána v rolích, proti sklouzávání je zabezpečena trny zazděnými 

do pouzdra. Pásy jsou přepásány pásky z umělé hmoty. 

Napojení pouzdra na vnější kouřovod je provedeno ocelovým kolenem. 

5 ZALOŽENÍ KOMÍNA 

5.1 Popis zakládání 

Dřík je založen na základovou desku o tloušťce 2 m a průměru 14 m. Spodní líc 

desky je na úrovni -3,00 m. Deska je podepřena skupinou 16 – ti pilot o stejné délce a 

průměru 1020 mm. Pata piloty je na úrovni -19,00 m. Piloty jsou rozmístěny ve dvou 

skupinách vždy po osmi. Vnitřní skupina o průměru 5,2 m. Venkovní skupina o 

průměru 11,4 m. U návrhu vzdáleností pilot byla dodržena minimální osová vzdálenost 

1,5xØ. Po vytvoření pilot vzniká první pracovní spára a po vybetonování plošného 

základu druhá pracovní spára. 

5.2 Výztuž založení 

Základová deska je křížem vyztužená u horního i spodního okraje R 22 po 145. 

Lemování okrajů je zajištěno U profily R 16 a vodorovnou výztuží R 16. Pro zajištění 

polohy druhé vrstvy jsou umístěny každých 850 mm třmínky R 16. Pro zaručení 

spolupůsobení dříku se základem požíváme svislou výztuž R 20. Použití jednotlivých 

profilů je dáno statickým výpočtem a normovým požadavkem na minimální stupeň 

vyztužení základové desky. 

Pro vyztužení piloty je použito 8 ks R 20 a spirálového třmínku R 8. Piloty jsou 

vyztuženy na minimální stupeň vyztužení. 

6 PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMÍNA 

Vnitřní žebříky slouží pro vertikální komunikaci. Je umístěn až po hlavu komína. 

Pro průchod na desku hlavy komína je vytvořen otvor opatřen otevíratelným poklopem. 
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Letecké označení ve dne zajišťují barevné pruhy v délce 20 m v barvě bílé a 

červené. Pro noční je na komínu umístěno výstražné červené světlo. 

Na komínu je také navrhnut hromosvod dle ČSN 341390 a odpadní potrubí pro 

svod dešťové vody. 

 

7 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ 

7.1 Bednění 

Železobetonový monolitický dřík bude prováděn plechovým posuvným 

bedněním. 

 
Obr. 7. 1 Ukázka provádění posuvného bednění (obr. z výstavby rozhledny) 

 Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 

stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 

demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 

ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob.  

Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 

výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části řádně 

prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce 

bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení 

betonářských prací písemný záznam. 
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7.2 Ocelářské práce 

Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být 

uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 

ukládáním. 

Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 

konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 

Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 

nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

Veškerá výztuž nosných částí je pevnostní třídy B500. Výztuž bude opatřena 

distančními podložkami tak, aby bylo dodrženo předepsané krytí, které je uvedeno ve 

výkresové dokumentaci i ve statickém výpočtu. Nosiče výztuže, která se nachází u 

horního okraje, musí být dostatečně tuhá, tak, aby nedošlo k sešlápnutí či jiné deformaci 

výztuže. Distanční podložky nejsou ve výkresové dokumentaci uvedeny a budou 

zajištěny dodavatelem. 

Po uložení výztuže do bednění bude provedena kontrola, která ověří vodorovnou 

i svislou polohu výztuže vzhledem k hranám bednění. Provede se kontrola správnosti 

průměrů, zvlášť v oblastech kde se mohou zaměnit. Rozmístění a průměry musí 

odpovídat výkresové dokumentaci a statickému výpočtu. O této kontrole se provede 

zápis ve stavebním deníku. Případné změny proti dokumentaci musí být řádně 

zaznamenány. Po všech kontrolách se může přejít k betonáži. 

7.3 Přeprava a ukládání betonové směsi 

Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 

ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě 

plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do 

hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí 

zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém 

postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v 

průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. Dopravuje-li se 
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betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob 

dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 

Betonovou směs je nutné řádně zhutnit ponornými vibrátory. Je třeba dodržet 

výšku, ze které je směs ukládána do bednění, aby nedocházelo k oddělování 

jednotlivých složek betonové směsi. 

 Před uvedením díla do provozu je nutné počítat s velkými teplotami a tím pádem 

nutnou dobou vysoušení, která je závislá na velikosti vysoušené plochy, ročním období. 

8 BEZPEČNOST PŘI PROVÁDĚNÍ 

Před zahájením prací musí být všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 

seznámení s technologickým postupem prací. Proběhne bezpečnostní proškolení všech 

pracovníků. Práce, které vyžadují kvalifikované pracovníky, mohou provádět pouze 

osoby s oprávněním tuto činnost vykonávat. 

Při provádění je nutné dodržet ustanovení: 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na ochranu a bezpečnost 

zdraví pří práci na pracovištích s nebezpečím pádu u výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
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 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Velká písmena latinské abecedy  
Ac   plocha betonu 

As plocha výztuže 

B2 součinitel odezvy pozadí 

Cx tvarový součinitel konstrukce 

Ec modul pružnosti betonu 

Es modul pružnosti betonářské výztuže 

Iv intenzita turbulence větru 

Kw součinitel korelační délky 

Lt měřítko délky turbulence 

L1 účinná korelační délka 

Lp zkrácení účinné délky piloty 

N počet cyklů 

Nc, Nd, Nb součinitelé únosnosti 

Ned normálová síla způsobená vnějším zatížením 

Nrd normálová síla na mezi únosnosti 

Mx,y ohybový moment 

Med moment způsobená vnějším zatížením 

Mrd moment na mezi únosnosti 

Qbu únosnost paty 

Qsu mezní síla na plášti piloty  

Qyu zatížení na mezi mobilizace plášťového tření 

R2 rezonanční část odezvy 

R, Re Reynoldsovo číslo 

Rd výpočtová únosnost na patě 

Rh, Rb aerodynamická admitance 

Rin odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

Rout odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 

Rx,y,z reakce 

Rk součinitel vlivu tuhosti piloty 

Rh součinitel nestlačitelné vrstvy 

Tin vstupní teplota spalin 

Tex teplota exteriéru 

SL výkonová spektrální hustota v bezrozměrném tvaru 

St Struhalovo číslo 

Malá písmena latinské abecedy 

c krycí vrstva betonu 
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cmin minimální krycí vrstva betonu 

cmin,dur minimální hodnota krycí vrstvy betonu s přihlédnutím k podmínkám prostředí 

∆cdev návrhové zvětšení krycí vrstvy betonu s přihlédnutím k možné toleranci 

cdir součinitel směru 

ce(z) součinitel expozice 

cf součinitel síly pro válce 

cf,0 součinitel síly bez vlivu koncového efektu 

cfl součinitel fluktuační složky větru 

cprob součinitel pravděpodobnosti 

cpe součinitel vnějšího tlaku 

cr součinitel drsnosti 

co součinitel orografie 

cseason součinitel ročního období 

d vnější průměr komínového tělesa 

e,f regresivní součinitelé 

f1 první vlastní frekvence ohybového kmitání 

fcd návrhová pevnost betonu v tlaku 

fctm střední pevnost betonu v tahu 

fck charakteristická hodnota pevnosti betonu v tlaku 

fL frekvence v bezrozměrném tvaru 

fyd návrhová pevnost výztuže v tahu 

fyk charakteristická hodnota pevnosti oceli- mez kluzu 

kp součinitel maximální hodnoty 

kr součinitel terénu 

kw součinitel výšky komínu 

lbd kotevní délka 

n1, x základní frekvence kmitání ve směru větru 

qb referenční (základní) dynamický tlak (pro střední rychlost) 

qp maximální hodnota dynamického tlaku (dynamický tlak při nárazu větru) 

qo velikost napětí na patě  

qs průměrné plášťové tření 

t tloušťka stěny komínu 

u kontrolní obvod 

vb základní rychlost 

vb, 0 výchozí hodnota základní rychlosti větru 

vkrit, vcrit kritická rychlost větru 

vm střední rychlost větru 

w0 základní tlak větru 
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wdyn dynamická složka zatížení 

wm střední zatížení větru 

wn normálová složka zatížení větrem 

z0 parametr drsnosti terénu 

zmin minimální výška 

zc rameno vnitřních sil 

x výška tlačené oblasti 

xl im limitní poloha neutrální osy 

Malá písmena řecké abecedy 

α exponent 

γc součinitel spolehlivosti betonu 

γf součinitel zatížení 

γs součinitel spolehlivosti výztuže 

ν kinematická viskozita vzduchu, součinitel korelace 

δ logaritmický dekrement útlumu 

δ(i) dynamický součinitel konstrukce 

δ celkový logaritmický dekrement útlumu konstrukce 

δw součinitel pulzací rychlosti větru 

εc3, εcu3 přetvoření betonu 

λ součinitel štíhlosti 

λ součinitel výšky tlačené oblasti 

φ součinitel plnosti 

κ vliv tvarů vlastních kmitů 

κw, κwm součinitel výšky 

ρ objemová hmotnost 

ψf součinitel koncového efektu 

ϑ logaritmický dekrement útlumu 

Ø průměr výztuže 
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