ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
Téma: Hradící systém vodní elektrárny
Zadání:
Navrhněte ocelovou konstrukci jednotlivých hradících elementů vodní elektrárny.
Pozn.: Konkrétní rozsah zadání je možné rozšířit/zúžit dle dohody s vedoucím práce.
Popis konstrukce:
Pro zahrazení vtoku do vodní elektrárny, například za účelem výměn nebo revizí strojních částí
elektrárny, se užívá ocelového hradícího systému. Ten se skládá z jednotlivých elementů usazených
na sobě, které vzdorují primárně tlaku vody. Jednotlivý každý element je tvořen hlavním plechem,
který je vyztužen soustavou nosníků, sekundárních výztuh a diafragmat. Po usazení elementu do
finální pozice a odčerpání/výtoku vody z jedné strany se element opírá do zabetonovaných ocelových
prvků po stranách konstrukce.
Okrajové podmínky:
a) Pro návrh zatížení používejte systém evropských norem (Eurokódů) vyjma definice zatížení,
zatěžovacích stavů a kombinací zatížení uvedených níže.
b) Použijte jakost oceli S355J2
c) Uvažujte 3 kombinace zatížení a dílčí faktory zatížení dle následující tabulky.
Z vyjmenovaných zatížení uvažujte jen vyznačená, tření zanedbejte:
1) Normal load case (NLC)
2) Special load case (SLC)
3) Exceptional load case (XLC)

d) Samotná zatížení pro jednotlivá zatížení se skládají ze zatížení vlastní tíhou, tlakem vody dle
uvedených úrovní a účinků zemětřesení (pouze pro XLC stav). Rovnice pro určení účinků
zemětřesení jako ekvivalentního statického zatížení je uvedeno níže. Rezervoár uvažujte
v úrovni +166,00 m.n.m.
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e) Pro posouzení deformací hradítka uvažujte deformaci v úrovni hlavních nosníků a limit L/800
f) Při výpočtu uvažujte s korozním úbytkem 1 mm z každé strany plechů (tj 2 mm celkem na
tloušťce)
g) Minimální tloušťka plechů je 8 mm.
h) Stojiny nosníku obsahují odtokové díry D250 po cca 1000 mm
i) Geometrie hradítek s omezeními dle skic v Příloze 1.
Výstup:
Návrh počtu a rozmístění hlavních ocelových prvků, návrh jejich rozměrů a posudek nosné ocelové
konstrukce hradícího sytému včetně posudků stability a výpočtu koutových svarů pro jejich vzájemné
spojení.

V Praze, dne 14. 9. 2022
Ing. David Šedlbauer, Ph.D.
ALLCONS Industry s.r.o.
Jablonecká 19/5
460 01 Liberec
Mob.
E-mail

+420 703 394 107
david.sedlbauer@allcons.cz
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Příloha 1 – Vnější geometrie
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Příloha 2 - Ukázky realizovaných hradících systémů
Zdroj – archiv Allcons Industry s.r.o.

Obr. 1 Funkční test jeřábu a hradícího elementu v dílně před aplikací povrchových úprav

Obr.2 – Transport hradících elementů
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Obr.3 – Instalace hradících elementů do tělesa hráze

Obr.4 – Přehrada; šipky naznačují místa instalace hradících systému dle Obr. 3, zpravidla se ale hradí v jednom čase
pouze jeden vtok. Hradící elementy, pokud zrovna nehradí vtok, se skladují ve vrcholech instalačních slotů.
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