
 

Technický list: RIBgeo RTgabion 
 

  

RTgabion obj.č.: 11.10.359 
 
• libovolné tvary terénu a stěny složené z obdélníko-

vých segmentů nebo jako obecně polygonální tvar 

• posudky vnitřní a vnější stability 

• usmyknutí a sklopení ve smykových spárách mezi 
segmenty 

• usmyknutí, sklopení, stabilita podloží v základové 
spáře, stabilita svahování 

RIBgeo RTgabion – statické výpočty a posouzení gabionových stěn  

RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99, CZ-14000 Praha
tel.: +420 241 442 078 
info@rib.cz 

Softwarová řešení pro statiku stavebních konstrukcí. 
Konstrukční dílce pozemních a inženýrských staveb, 
FEM, mosty, geotechnika, CAD.  www.rib.cz

Specializovaný geotechnický software na efektivní řešení gabionů dle EC7
RTgabion – nové, flexibilní výpočty gabionů 
Gabiony se jako funkční a estetické opěrné konstrukce 
svahů u pozemních a inženýrských staveb, při krajinotvorbě, 
u ekologických projektů a dokonce i jako netradiční desig-
nové fasádní prvky a oplocení těší stále větší oblibě. 

Software RTgabion je aplikací pro Windows s intuitivním 
grafickým prostředím na výpočty a navrhování gabionu. 

 
Zadání výpočetního modelu 

• Snadné zadání modelového příčného řezu stěnou  z ob-
délníkových segmentů, v kombinaci s popř. polygonálním 
dolním segmentem. 

• Zadání a úpravy zvláštních tvarů gabionových stěn jako 
volných polygonů s možností importu geometrie ve for-
mátu DXF. 

• Parametrizovaná, polygonální horní hrana terénu, data-
banka tvarů povrchu terénu a materiálů. 

• Automatické generování smykových spár na kontaktních 
plochách obdélníkových segmentů pro posudky vnitřní 
bezpečnosti (usmyknutí a sklopení ve smykových spá-
rách). 

• Možnost grafického zadání a úprav dalších uživatelských 
smykových spár. 

• Grafická konstrukce polygonu příčného řezu, popř. 
s možností tabelárního zadání vrcholových bodů. 

• Grafické zadání a úpravy uživatelských smykových vrs-
tev pro polygonální obrysy gabionové stěny. 

 
Zadání vodních hladin 
Na zohlednění rozdílných vodních hladin před a za gabio-
novou stěnou mohou být zadány různé vodní horizonty. 
Výška hladiny může být přitom upravována, stejně jako u 
všech ostatních objektů zadání, grafickou selekcí a modifi-
kací příslušných kót. 

Zadání zatížení 

Zatížení na horní hranu terénu nebo na opěrnou gabiono-
vou stěnu se vybírají z nabídky a následně graficky umisťují. 
Je možné vkládat rovněž zatížení z hloubkových založeních 
ve vrstvách zemin. Jako u všech ostatních funkcí se při 
zadávání zatížení intuitivně uplatňuje objektové prostředí a 
kontextové nabídky. Všechna zatížení, resp. objekty se 
vybírají a upravují prostřednictvím myši. 



Možné druhy zatížení 

• liniová zatížení, nekonečný pás, bloková, trojúhelníková, 
lichoběžníková nebo zatížení v projekci, 

• svázání zatížení s povrchem terénu, 

• bloková železniční zatížení se zadáním odstředivé síly a 
postranního rázu (např. dle drážního předpisu DS 804).  
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Softwarová řešení pro statiku stavebních konstrukcí. 
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Volby výpočtu 

• Zohlednění různých schémat průběhů tlaků zeminy pro 
vnitřní a vnější posouzení stability. 

• Zohlednění aktivního tlaku zeminy, klidového tlaku zemi-
ny nebo zvýšeného aktivního tlaku zeminy v jednotlivých 
posudcích. 

• Volitelné předepsání, resp. vyloučení odolnosti zeminy 
na volné straně gabionové stěny. Generování plochy pů-
sobení tlaku zeminy uživatelem nebo automaticky jako 
stupňovitá plocha zadní strany gabionové stěny. 

• Různá schémata redistribuce tlaku zeminy (bez redistri-
buce, obdélník, lichoběžník, stupňovitě na definovanou 
plochu působení tlaku zeminy). 

• Předepsání různých vodních hladin před a za stěnou na 
zohlednění hydrostatického vodního tlaku (gabiony se 
standardně uvažují jako propustné). 

Posudky 

RTgabion obsahuje posudky vnitřní stability ve smykových 
spárách obdélníkových segmentů a posudky vnější stability 
na celkovém statickém systému gabionové stěny v souladu 
s aktuálními evropskými normami řady Eurocode 7. Ve 
funkčním rozsahu jsou obsažené všechny následující nor-
my: 

• ČSN EN 1997-1, obecná EN 1997-1, DIN EN 1997-1, 
ÖNORM EN 1997-1 a aktuální DIN 1054. 

Všude tam, kde u jednotlivých národních příloh nejsou defi-
novány jednoznačné postupy a hodnoty součinitelů, se 
využívají ustanovení geotechnické normy DIN 1054, která je 
německým výkladem a rozšířením k  evropský normám 
EC7. Tento postup poskytuje uživateli výhodu vhodných 
standardů pro případy, kdy mu chybí národní normativní 
nebo projekční podklady. Přednastavené hodnoty souči-
nitelů lze rovněž dle potřeby uživatelsky měnit. 
Další obsažené posudky, předpisy a postupy: 

• klasický průběh tlaku zeminy nebo dle DIN 4085, 

• posudek usmyknutí a sklopení pro vnitřní i vnější stabili-
tu, 

• mezní stav únosnosti dílce z prostého betonu dle kore-
spondující návrhové normy EN 1992-1-1 a předpisu pro 
opěrné konstrukce z betonových prvků, vrstvených bloků 
a gabionů (FGSV vydání 2003), 

• posudek stability a sesuvu terénu proužkovou metodou s 
uvažováním definice bezpečnosti dle Bishopa; jako sou-
část posouzení vnější stability, 

• posudek stability podloží jako součást posouzení vnější 
stability, 

• posudek sedání metodou jako součást posouzení vnější 
stability, 

• posudek středního napětí v základové spáře jako sou-
část posouzení vnější stability. 

 
Výstup výsledků přes RTconfig 

Pomocí nástroje na individuální konfiguraci výstupních se-
stav jsou automaticky sestaveny veškeré tabelární a grafic-
ké výsledky výpočtů a posudků RTgabion. Protokol je struk-
turován na statický systém gabionů, tlaky zeminy s jejich 
redistribucí a jednotlivé posudky stability pro vnitřní a vnější 
bezpečnost. Dále se v každé smykové spáře numericky a 
graficky zobrazuje silová výslednice se svým excentrickým 
působištěm a dovolenou hodnotou. Profesionální výstup 
výsledků uzavírají efektivní síly pro vnější stabilitu 
s posouzením usmyknutí, sklopení, stability podloží a stabili-
ty svahů a dále pak s posouzením únosnosti prvků. 
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Specializovaný geotechnický software na efektivní řešení gabionů dle EC7


RTgabion – nové, flexibilní výpočty gabionů


Gabiony se jako funkční a estetické opěrné konstrukce svahů u pozemních a inženýrských staveb, při krajinotvorbě, u ekologických projektů a dokonce i jako netradiční designové fasádní prvky a oplocení těší stále větší oblibě.


Software RTgabion je aplikací pro Windows s intuitivním grafickým prostředím na výpočty a navrhování gabionu.




Zadání výpočetního modelu


· Snadné zadání modelového příčného řezu stěnou  z obdélníkových segmentů, v kombinaci s popř. polygonálním dolním segmentem.


· Zadání a úpravy zvláštních tvarů gabionových stěn jako volných polygonů s možností importu geometrie ve formátu DXF.


· Parametrizovaná, polygonální horní hrana terénu, databanka tvarů povrchu terénu a materiálů.


· Automatické generování smykových spár na kontaktních plochách obdélníkových segmentů pro posudky vnitřní bezpečnosti (usmyknutí a sklopení ve smykových spárách).


· Možnost grafického zadání a úprav dalších uživatelských smykových spár.


· Grafická konstrukce polygonu příčného řezu, popř. s možností tabelárního zadání vrcholových bodů.


· Grafické zadání a úpravy uživatelských smykových vrstev pro polygonální obrysy gabionové stěny.




Zadání vodních hladin


Na zohlednění rozdílných vodních hladin před a za gabionovou stěnou mohou být zadány různé vodní horizonty. Výška hladiny může být přitom upravována, stejně jako u všech ostatních objektů zadání, grafickou selekcí a modifikací příslušných kót.


Zadání zatížení


Zatížení na horní hranu terénu nebo na opěrnou gabionovou stěnu se vybírají z nabídky a následně graficky umisťují. Je možné vkládat rovněž zatížení z hloubkových založeních ve vrstvách zemin. Jako u všech ostatních funkcí se při zadávání zatížení intuitivně uplatňuje objektové prostředí a kontextové nabídky. Všechna zatížení, resp. objekty se vybírají a upravují prostřednictvím myši.


Možné druhy zatížení


· liniová zatížení, nekonečný pás, bloková, trojúhelníková, lichoběžníková nebo zatížení v projekci,


· svázání zatížení s povrchem terénu,


· bloková železniční zatížení se zadáním odstředivé síly a postranního rázu (např. dle drážního předpisu DS 804). 




Volby výpočtu


· Zohlednění různých schémat průběhů tlaků zeminy pro vnitřní a vnější posouzení stability.


· Zohlednění aktivního tlaku zeminy, klidového tlaku zeminy nebo zvýšeného aktivního tlaku zeminy v jednotlivých posudcích.


· Volitelné předepsání, resp. vyloučení odolnosti zeminy na volné straně gabionové stěny. Generování plochy působení tlaku zeminy uživatelem nebo automaticky jako stupňovitá plocha zadní strany gabionové stěny.


· Různá schémata redistribuce tlaku zeminy (bez redistribuce, obdélník, lichoběžník, stupňovitě na definovanou plochu působení tlaku zeminy).


· Předepsání různých vodních hladin před a za stěnou na zohlednění hydrostatického vodního tlaku (gabiony se standardně uvažují jako propustné).


Posudky

RTgabion obsahuje posudky vnitřní stability ve smykových spárách obdélníkových segmentů a posudky vnější stability na celkovém statickém systému gabionové stěny v souladu s aktuálními evropskými normami řady Eurocode 7. Ve funkčním rozsahu jsou obsažené všechny následující normy:


· ČSN EN 1997-1, obecná EN 1997-1, DIN EN 1997-1, ÖNORM EN 1997-1 a aktuální DIN 1054.


Všude tam, kde u jednotlivých národních příloh nejsou definovány jednoznačné postupy a hodnoty součinitelů, se využívají ustanovení geotechnické normy DIN 1054, která je německým výkladem a rozšířením k  evropský normám EC7. Tento postup poskytuje uživateli výhodu vhodných standardů pro případy, kdy mu chybí národní normativní nebo projekční podklady. Přednastavené hodnoty součinitelů lze rovněž dle potřeby uživatelsky měnit.

Další obsažené posudky, předpisy a postupy:


· klasický průběh tlaku zeminy nebo dle DIN 4085,


· posudek usmyknutí a sklopení pro vnitřní i vnější stabilitu,


· mezní stav únosnosti dílce z prostého betonu dle korespondující návrhové normy EN 1992-1-1 a předpisu pro opěrné konstrukce z betonových prvků, vrstvených bloků a gabionů (FGSV vydání 2003),


· posudek stability a sesuvu terénu proužkovou metodou s uvažováním definice bezpečnosti dle Bishopa; jako součást posouzení vnější stability,


· posudek stability podloží jako součást posouzení vnější stability,


· posudek sedání metodou jako součást posouzení vnější stability,


· posudek středního napětí v základové spáře jako součást posouzení vnější stability.




Výstup výsledků přes RTconfig


Pomocí nástroje na individuální konfiguraci výstupních sestav jsou automaticky sestaveny veškeré tabelární a grafické výsledky výpočtů a posudků RTgabion. Protokol je strukturován na statický systém gabionů, tlaky zeminy s jejich redistribucí a jednotlivé posudky stability pro vnitřní a vnější bezpečnost. Dále se v každé smykové spáře numericky a graficky zobrazuje silová výslednice se svým excentrickým působištěm a dovolenou hodnotou. Profesionální výstup výsledků uzavírají efektivní síly pro vnější stabilitu s posouzením usmyknutí, sklopení, stability podloží a stability svahů a dále pak s posouzením únosnosti prvků.
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