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Oblasť techniky

5

Technické riešenie sa týka rektifikačnej zostavy a postupu rektifikácie základového dielu oceľových konštrukcií, ktorý spočíva v jeho presnom výškovom a smerovom nastavení. Rektifikačná zostava na rektifikáciu
a spôsob rektifikácie základového dielu oceľových konštrukcií sú vhodné najmä pre stožiare vysokého napätia.
Doterajší stav techniky
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Oceľové konštrukcie a predovšetkým stožiare vysokého napätia ako stavby v energetickom priemysle sú
charakteristické vysokou náročnosťou, ktorá sa kladie ako na ich životnosť a spoľahlivosť, tak i na kvalitu
vyhotovenia. Vzhľadom na výšku stožiara, ktorej hodnota býva aj dvadsaťnásobkom strany pôdorysu základového dielu stožiara, ale aj vzhľadom na ďalšie vplyvy je jeho výškové a smerové nastavenie potrebné vykonať s vysokou precíznosťou. Ďalšími vplyvmi sú seizmické, poveternostné a iné človekom neovplyvniteľné vplyvy a tiež vplyvy vyvolané zmenou dĺžky vodiča, ktoré spôsobujú napätie v nosníkoch stožiara, obzvlášť ak je stožiar umiestnený v trase vedenia tak, že za ním vedenie nepokračuje priamo, ale sa pri ňom
mení priamy smer vedenia. Rovnako odchýlenie od zvislej osi stožiara vplyvom montáže jednotlivých dielov
by mohlo spôsobiť jeho naklonenie ako v smere vedenia, tak i v smere kolmom na vedenie. Jednotlivé nosníky, z ktorých sa takto postavený stožiar skladá, sa tak viac namáhajú a dochádza tým k znižovaniu jeho životnosti. Rektifikácia základového dielu stožiara spočíva v jeho presnom výškovom aj smerovom nastavení
a významne tak prispieva k spoľahlivosti a kvalite hotového diela.
Do výkopu pre základový diel stožiara sa pod tento základový diel stožiara umiestňujú betónové panely,
ktoré rovnomerne rozkladajú tlak pripadajúci na zvislý nosník stožiara. Vzhľadom na to, že tieto výkopy sa
realizujú v podmienkach s ťažko zaručiteľnou akosťou horniny (zrnitosť, tvrdosť, nakypriteľnosť a pod.),
býva aj ich kvalita kolísajúca. Prax ukázala, že výškové nepresnosti hĺbky výkopu do 50 mm sa pri ďalšej
stavbe stožiara dajú minimalizovať, ale pri doterajšom stave techniky nie sú úplne odstrániteľné.
Doteraz sa na dosiahnutie vodorovného stavu základového dielu stožiara vo výkope používali oceľové
platničky s rôznou hrúbkou, ktoré sa podkladali pod zvislý nosník základového dielu oceľovej konštrukcie
v mieste jeho styku s podkladovým betónovým panelom až dovtedy, kým odchýlka od vodorovnej roviny
jednotlivých zvislých nosníkov bola najmenšia a priblížila sa požiadavke projektanta. Vždy však nešlo o plynulé nastavenie a dosiahnutá hodnota bola limitovaná hrúbkou oceľových platničiek. Korekcia výškového
nastavenia jedného nosníka bola tak možná iba o konkrétnu hodnotu, ktorá sa rovnala hrúbke podkladanej
oceľovej platničky. Kontrola tohto stavu sa vykonávala optickým nivelačným zariadením. Pomocou tohto zariadenia sa prečítala hodnota napríklad na vysúvacom metri, ktorý sa prikladal na vrchol každého zvislého
nosníka. Každá ďalšia smerová korekcia bola limitovaná pôdorysom podloženej platničky, pretože pri posúvaní celého základového dielu stožiara o hodnotu presahujúcu rozmer podloženej platničky základový diel
stožiara stratil nadobudnutú výškovú korekciu. Na zabezpečenie presnej polohy bolo teda potrebné posúvať
aj podložené platničky. Tento pracovný proces spolu so smerovým nastavením základového dielu stožiara trval pri aktuálnom stave techniky približne 6 hodín, pričom ho vykonávali minimálne štyria pracovníci. S prihliadnutím na časovú náročnosť a stabilitu podložia bolo často nemožné vykonať betonáž v rámci jednej pracovnej zmeny, čo si vyžadovalo opakované merania, resp. korekcie, aj keď menšieho rozsahu.
Podstata technického riešenia
Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje rektifikačná zostava základového dielu oceľovej konštrukcie, najmä stožiarov vysokého napätia. Predmetná rektifikačná zostava je charakterizovaná tým, že zahŕňa optický merací prístroj, závitové elementy, ktoré sú pevne upevnené na spodnej časti zvislých nosníkov
základového dielu oceľovej konštrukcie a kontrolné meradlá odnímateľne upevnené na vrchnej časti zvislých
nosníkov základového dielu oceľovej konštrukcie. Závitový element pozostáva z časti s vnútorným závitom a
z časti s vonkajším závitom, ktorá je zaskrutkovaná v časti s vnútorným závitom. Kontrolné meradlá môžu
navyše obsahovať plochy, ktoré majú funkciu dorazu.
Postup rektifikácie základového dielu oceľovej konštrukcie, najmä stožiarov vysokého napätia, spočíva
v tom, že k spodnej časti zvislých nosníkov základového dielu oceľovej konštrukcie sa privaria časti s vnútorným závitom závitového elementu, ako sú napríklad šesťhranné matice. Závitové elementy sa môžu
umiestniť z vonkajšej alebo z vnútornej strany zvislého nosníka. Zvar však musí byť dostatočne pevný, nakoľko sa naň prenáša štvrtina hmotnosti základového dielu oceľovej konštrukcie. Do navarených elementov
sa naskrutkujú elementy s vonkajším závitom, ako sú napríklad šesťhranné skrutky. Na dno zarovnaného výkopu sa umiestnia podkladové betónové panely na miesta, kde bude umiestnený zvislý nosník oceľovej kon-
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štrukcie. Rozdiely vo výškach jednotlivých panelov musia byť menšie, ako je dĺžka závitového elementu
s vonkajším závitom, nakoľko dĺžka vonkajšieho závitu určuje maximálny rozsah výškového nastavenia jedného nosníka. Pri montáži oceľovej konštrukcie na mieste stavby sa oceľová konštrukcia najprv poskladá do
menších modulov, tie sa vložia do výkopu, a potom sa zmontujú do celku. Z dôvodu značnej hmotnosti jednotlivých modulov je manipulácia s nimi náročná, a preto sa na montáž predmontovaných modulov používajú manipulačné technické zariadenia. Pri menších typoch oceľových konštrukcií je možné montáž vykonať
v dielni, prípadne na zabezpečenom pracovisku s požadovanou manipulačnou technikou. Takto zmontovaná
oceľová konštrukcia sa ako celok uloží na dno výkopu základu.
Po tom, ako sa základový diel oceľovej konštrukcie zmontuje, sa na zvislé nosníky umiestnia kontrolné
meradlá so stupnicou tak, že sa priložia na horné konce zvislých nosníkov. Pri menších konštrukciách sa kontrolné meradlá umiestnia z vonkajšej strany zvislého nosníka tak, aby prečnievali nad konštrukciu. Pri veľkých konštrukciách sa používajú kontrolné meradlá, ktoré naopak visia v každom rohu konštrukcie, pričom
sa umiestňujú do vnútorného rohu zvislého nosníka. Kontrolné meradlá môžu mať plochy plniace funkciu
dorazu, ktoré zabezpečujú, že kontrolné meradlá sa na všetky zvislé nosníky umiestnia v rovnakej polohe.
Upevnenie kontrolných meradiel je možné urobiť pomocou svoriek, magnetov alebo lepiacich pások, ktoré
zaručia, že sa v priebehu rektifikácie základového dielu oceľovej konštrukcie nepohnú.
Optický merací prístroj, pomocou ktorého sa odčítavajú hodnoty na kontrolných meradlách, sa umiestni
tak, aby z miesta jeho postavenia bol priamy pohľad na každé kontrolné meradlo umiestnené na zvislých
nosníkoch. Vysunutím teleskopických nôh umiestnených na statíve optického meracieho prístroja sa tento
nastaví tak, aby na stupnici každého kontrolného meradla bolo vidieť hodnotu približne v strede stupnice,
a to z dôvodu následnej korekcie nosníkov. Táto môže byť buď kladná ‒ nosník sa bude zdvíhať, aleboá-z
porná ‒ nosník sa bude spúšťať.
Pri menších konštrukciách sa optický merací prístroj môže umiestiť mimo pôdorysu konštrukcie. Pri väčších typoch s visiacimi kontrolnými meradlami sa optický merací prístroj umiestňuje do pôdorysu konštrukcie.
Potom sa optický merací prístroj pomocou nivelačných skrutiek nastaví tak, aby sa zaručila jeho vodorovnosť. Po nastavení optického meracieho prístroja sa na tzv. nitkovom kríži v strede objektívu optického
meracieho prístroja odčítajú jednotlivé hodnoty z kontrolných meradiel umiestnených na zvislých nosníkoch.
V dôsledku toho, že optický merací prístroj nám určuje vodorovnú rovinu, sa na začiatku merania obvykle
odčíta z každého kontrolného meradla iná hodnota, ktorá sa ďalej rektifikuje.
Zo zistených hodnôt z kontrolného meradla na každom zvislom nosníku sa stanoví hodnota, na ktorú
sa pomocou vyskrutkovania alebo zaskrutkovania časti s vonkajším závitom závitového elementu nastavia
zvislé nosníky tak, aby sa na stupnici všetkých kontrolných meradiel optického meracieho prístroja odčítala
rovnaká hodnota.
Po nastavení každého zvislého nosníka sa vykoná ešte kontrola a v prípade zistenia odchýlky sa nastavenie zvislých nosníkov opakuje. Nastavenie sa ukončí po minimalizácii odčítaných odchýlok.
Tento postup je možné použiť aj v prípade konštrukcií, ktoré nemajú zhodné výšky zvislých nosníkov.
V takom prípade pri odčítavaní hodnôt z meradiel je treba urobiť korekciu príslušných hodnôt o dĺžku, o ktorú je predmetný zvislý nosník dlhší.
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Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov.
Na obrázku 1 je zobrazené umiestnenie závitových elementov na zvislých nosníkoch základového dielu
stožiara.
Na obrázku 2 je zobrazené umiestnenie podkladových betónových panelov.
Na obrázku 3 je zobrazené rôzne umiestnenie kontrolných meradiel na zvislých nosníkoch základového
dielu stožiara.
Na obrázku 4 je zobrazené kontrolné meradlo s plochami, ktoré majú funkciu dorazu, prečnievajúce nad
zvislé nosníky základového dielu stožiara.
Na obrázku 5 je zobrazené kontrolné meradlo s jednou plochou, ktorá má funkciu dorazu, spustené z vnútornej strany zvislého nosníka základového dielu stožiara.
Na obrázku 6 sú zobrazené možnosti umiestnenia optického meracieho prístroja vzhľadom na polohu základového dielu stožiara.
Na obrázku 7 je zobrazené odčítavanie hodnôt na meradlách pomocou optického meracieho prístroja.
Na obrázku 8 je zobrazený základový diel stožiara s rozdielnou výškou zvislých nosníkov.
Na obrázku 9 je zobrazený zvislý nosník so závitovým elementom na elimináciu jeho odchýlky od vodorovnej polohy.
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Príklady uskutočnenia
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Príklad 1
Na spodnú časť z vnútornej strany zvislých nosníkov 1 základového dielu 4 stožiara sa privaria časti závitového elementu s vnútorným závitom 2a, v tomto prípade šesťhranné matice, do ktorých sa naskrutkujú časti
s vonkajším závitom 2b závitového elementu 2, v tomto prípade skrutky so šesťhrannou hlavou.
Na dno zarovnaného výkopu sa na miesta, kde bude umiestnený zvislý nosník 1 oceľovej konštrukcie,
umiestnia betónové panely 3. Základový diel 4 stožiara sa zmontuje tak, aby zvislé nosníky 1 boli umiestnené
na betónových paneloch 3. Na horné konce z vonkajšej strany zvislých nosníkov 1 sa priložia kontrolné meradlá 5 so stupnicou 6 a plochami 7, 8, ktoré plnia funkciu dorazu, a to vždy na rovnakú hranu tak, aby prečnievali nad konštrukciou.
Optický merací prístroj 9, ktorým sa odčítavajú hodnoty na kontrolných meradlách 5, sa umiestni tak, aby
z miesta jeho postavenia bol priamy pohľad 10 na každé kontrolné meradlo 5 umiestnené na zvislých nosníkoch 1. Vysunutím teleskopických nôh umiestnených na statíve optického meracieho prístroja 7 sa tento nastaví tak, že na stupnici každého kontrolného meradla 5 je vidieť hodnotu približne v strede stupnice, aby sa
následne mohla vykonať korekcia zvislých nosníkov 1. Tá môže byť buď kladná (nosník sa bude zdvíhať),
alebo záporná (nosník sa bude spúšťať).
Optický merací prístroj 9, ktorý slúži na stanovenie vzťažnej vodorovnej roviny 11, sa pomocou nivelačných skrutiek (neznázornené) presne nastaví na prevádzkové parametre. Po nastavení optického meracieho
prístroja 9 sa na tzv. nitkovom kríži v strede objektívu optického meracieho prístroja 9 odčítajú jednotlivé
hodnoty z kontrolných meradiel 5 umiestnených na zvislých nosníkoch 1.
Po zistení hodnôt zo stupnice 6 kontrolného meradla 5 na každom zvislom nosníku 1 sa stanoví hodnota,
na ktorú sa pomocou vyskrutkovania alebo zaskrutkovania skrutky so šesťhrannou hlavou závitového elementu 2 nastavia zvislé nosníky 1 tak, aby sa na stupnici všetkých kontrolných meradiel 5 optického meracieho prístroja 9 odčítala hodnota zodpovedajúca technickej dokumentácii rektifikovanej konštrukcie.
Po nastavení každého zvislého nosníka 1 sa vykoná ešte kontrola a v prípade zistenia odchýlky sa nastavenie zvislých nosníkov 1 opakuje. Nastavenie sa ukončí po dosiahnutí odchýlok zodpovedajúcich technickej
dokumentácii rektifikovanej konštrukcie. Takýmto spôsobom sa dá dosiahnuť odchýlka od vodorovnej roviny rovnajúca sa 0 mm.
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Príklad 2
Postup rektifikácie základového dielu 4 stožiara je rovnaký ako v príklade 1 s tým rozdielom, že výška
zvislých nosníkov 1 je rozdielna a šesťhranné matice na spodnú časť zvislých nosníkov 1 sa privaria z vonkajšej strany. Kontrolné meradlá 5 sa na horné konce zvislých nosníkov 1 upevnia z vnútornej strany tak, aby
viseli z každého rohu konštrukcie základového dielu 4 stožiara. Zistené hodnoty z kontrolných meradiel 5 sa
skorigujú o dĺžku 12, o ktorú je predmetný zvislý nosník dlhší.
Priemyselná využiteľnosť
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Technické riešenie nachádza uplatnenie pri stavbe konštrukcií stožiarov elektrického vedenia. Tento spôsob presného nastavenia polohy oceľovej konštrukcie je možné použiť aj v iných oblastiach inžinierskej praxe a to tam, kde je potrebné zabezpečiť presné nastavenie konštrukcie do vodorovnej polohy.
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1. Rektifikačná zostava základového dielu oceľovej konštrukcie, najmä stožiarov vysokého napätia,
v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva z optického meracieho prístroja (9), závitových elementov
(2) pevne upevnených na spodnej časti zvislých nosníkov (1) základového dielu (4) oceľovej konštrukcie
a kontrolných meradiel (5) odnímateľne upevnených na vrchnej časti zvislých nosníkov (1) základového dielu (4) oceľovej konštrukcie.
2. Rektifikačná zostava základového dielu oceľovej konštrukcie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a
s a t ý m , že závitový element (2) pozostáva z časti s vnútorným závitom (2a) a z časti s vonkajším závitom (2b).
3. Rektifikačná zostava základového dielu oceľovej konštrukcie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a
s a t ý m , že kontrolné meradlá (5) obsahujú plochy (7, 8), ktoré majú funkciu dorazu.
4. Postup rektifikácie základového dielu oceľovej konštrukcie, najmä stožiarov vysokého napätia, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na spodnú časť zvislých nosníkov (1) základového dielu (4) oceľovej
konštrukcie sa z vonkajšej alebo z vnútornej strany upevnenia závitové elementy (2), pričom na horné konce
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zvislých nosníkov (1) zmontovaného základového dielu (4) oceľovej konštrukcie sa odnímateľne upevnia v
rovnakej polohe kontrolné meradlá (5) so stupnicou, optický merací prístroj (9) sa umiestni tak, že z miesta
jeho postavenia je priamy pohľad na každé kontrolné meradlo (5) a nastaví tak, aby na stupnici každého kontrolného meradla (5) bolo vidieť hodnotu približne v strede stupnice, potom sa optický merací prístroj (9) vyrovná do vodorovnej polohy a odčítajú sa jednotlivé hodnoty z kontrolných meradiel (5), z odčítaných hodnôt
sa stanoví hodnota, na ktorú sa pomocou vyskrutkovania alebo zaskrutkovania časti s vonkajším závitom
(2b) závitového elementu (2) nastavia zvislé nosníky (1) tak, aby na stupnici všetkých kontrolných meradiel
(5) optického meracieho prístroja (9) bola odčítaná rovnaká hodnota, po nastavení každého zvislého nosníka
(1) sa vykoná ešte kontrola a v prípade zistenia odchýlky sa nastavenie zvislých nosníkov (1) opakuje, až sú
odčítané odchýlky minimálne.
5. Postup rektifikácie základového dielu oceľovej konštrukcie podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c i
s a t ý m , že kontrolné meradlá (5) sa upevnia na všetky zvislé nosníky (1) za pomoci plôch (7, 8) v rovnakej polohe.
6. Postup rektifikácie základového dielu oceľovej konštrukcie podľa nároku 4 alebo 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pri zvislých nosníkoch (1), ktoré majú rozdielne výšky, sa odčítavané hodnoty z
kontrolných meradiel (5), korigujú o dĺžku (12), o ktorú je predmetný zvislý nosník (1) dlhší.
5 výkresov
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