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Souhrn
První předem předpjatý mostní nosník z UHPC byl
v Česku vyroben v srpnu 2010 v naší provozovně
Tovačov a je patrný z obrázku č. 1.

Prezentace této velkolepé události proběhla na podzim
roku 2012 a to na 8th mezinárodním kongresu CCC
Durability of Concrete Srtuctures v Chorvatsku [3].
To byly důvody k tomu, abychom se dále a hlouběji
zabývali použitím UHPC a to zejména pro mostní
konstrukce staveb pozemních komunikací.

Oblast použití
Využití získaných poznatků se předpokládá zejména
při návrhu a realizaci mostních konstrukcí. Hlavní
důraz je kladen na legislativní podchycení této složité
problematiky. Cílem je sjednocení požadavků na
statický návrh konstrukčního prvku, návrh a výrobu
betonové směsi a zejména na ověření vlastností
betonové směsi a hotového produktu. A to vše za
účelem prokázání skutečnosti, že finální produkt má
požadované vlastnosti.

Obr. 1 První předem předpjatý nosník z UHPC vyrobený
v ČR

Prezentace výroby a zkoušek nosníku proběhla na 17.
Betonářských dnech v Hradci Králové [2]. První
praktická realizace UHPC v České republice se
uskutečnila v roce 2012 při rekonstrukci mostu přes
rychlostní silnici R 10 u Benátek nad Jizerou. Tehdy
byly vyrobeny a zabudovány do konstrukce mostní
desky z UHPC, které plnily funkci ztraceného
bednění. Průběh montáže, tvar mostních desek
ztraceného bednění z UHPC a v pozadí dominantní
zámek v Benátkách nad Jizerou jsou znázorněny na
obrázku č. 2.

Dalším důležitým cílem je propojení mezinárodní
legislativy a české legislativy.

Metodika a postup řešení
V roce 2013 byly plánovány následující cíle:
• Připravit program experimentální stavby z nosníků
UHPC.
• Uskutečnit část tohoto programu
• Návrh nosné konstrukce mostu z experimentálních
nosníků

Výsledky
Byl připraven 5-ti bodový program experimentální
stavby. Tento program tvoří tyto body:
1)
2)
3)
4)

Návrh experimentálního nosníku
Výroba experimentálního nosníku
Odzkoušení experimentálního nosníku
Návrh nosné konstrukce mostu z experimentálních
nosníků
5) Realizace mostu s využitím experimentálních
nosníků
V roce 2013 byly z tohoto programu realizovány body
1) a 2).

Obr. 2 První praktická realizace UHPC v České republice

Návrh nosné konstrukce mostu z experimentálních
nosníků
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Výkres tvaru a výztuže mostního nosníku pro
dlouhodobé zkoušky v konstrukci je znázorněn na
obrázku č. 3. Výkres předpětí experimentálního
nosníku dlouhého 12,4 m je uveden na obrázku č. 4.
Výroba 4 kusů předem předpjatých mostních
nosníků k simulovaným dlouhodobým zkouškám v
konstrukci
Betonáž zkušebního předem předpjatého nosníku je
patrná z obrázku č. 5. Hotový nosník je znázorněn na
obrázku č. 6.
Mostní nosníky budou přes zimu uloženy ve výrobní
hale v naší provozovně ve Štětí. Bude zpracován
podrobný postup zkoušek v rámci činnosti 3.2 tohoto
grantového projektu, odsouhlasen dalšími spoluřešiteli
a na jaře 2014 proběhnou praktické zatěžovací
zkoušky včetně dalších měření v provozovně Štětí.
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Obr.3 Výkres tvaru a výztuže předem předpjatého nosníku
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Obr. 4 Výkres předpětí nosníku délky 12,4 m

Obr. 5 Průběh plnění formy předem předpjatého nosníku čerstvým UHPC
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Obr. 6 Hotový předem předpjatý nosník z UHPC
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