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Souhrn
V tomto technickém listu je popsán záměr
dlouhodobého sledování dvou spřažených
ocelobetonových mostních konstrukcí.

Oblast použití
V rámci řešení problematiky doporučení pro
koncepční návrhy mostů jsme se zaměřili na oblast
vstupních předpokladů při navrhování typických
spřažených ocelobetonových konstrukcí – spřažený
dvoutrám a komora.

Metodika a postup řešení
Předmětem sledování je:

1) Dilatační celek I mostu přes Biskupický kanál a
Váh v Trenčíně, spojitá ocelobetonová konstrukce o
3 polích s rozpětím 65,0 + 110,0 + 68,9 m. Jedná se
o most s komorovým průřezem, s dodatečným
předpětím vnějšími kabely. Výška příčného řezu
v poli je 2,5 m, nad podporou 6,0 m. Ocelová
konstrukce je realizována protisměrným výsuvem
polovin komorového průřezu.

2) Most F211 na budovaném úseku dálnice D8,
spojitá ocelobetonová konstrukce o 3 polích
s rozpětím 38,8 + 54,0 + 38,8 m. Jedná se o spřažený
dvoutrámový most s trámy ze svařovaných
plnostěnných nosníků. Výška příčného řezu je 3,45
m. Osová vzdálenost hlavních nosníků je 7,5 m.
Ocelová konstrukce bude realizována podélným
výsuvem.

Obr. 1 Celkové foto mostu v Trenčíně – duben 2014.

Sledování spočívá v osazení konstrukce sadou
tenzometrů a centrálami pro možnost sběru dat.
Tenzometry budou umístěny do typických míst
konstrukce na horní a dolní pásnici, stěně, spodní a

horní desce. Nad pilíři budou v horní desce umístěny
také tenzometry pro sledování nerovnoměrného
rozdělení normálového napětí v příčném směru.

Výsledky
1) V letošním roce proběhla výroba a montáž
ocelové konstrukce mostu v Trenčíně a následná
realizace betonových částí průřezu, spodní i horní
mostovkové desky.

Obr. 2 Typické vystrojení sledovaného „polového“ řezu
ocelové nosné konstrukce.

Na konstrukci bylo osazeno 7 kusů dataloggerů,
vždy pro dvě, případně tři skupiny bodů
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rozmístěných po příčném řezu konstrukce (ŘEZ 1 –
15). V řezu 1, 2, 9 a 10 byly tenzometry doplněny o
teplotní čidla.

Obr. 3 Podélný řez mostem v Trenčíně.

V rámci postupu výstavby byly osazovány
jednotlivé tenzometry. První sada dat byla odebrána
po betonáži mostovky a druhá po realizaci
dodatečného předpětí mostu, které proběhlo
v prosinci roku 2014. Pro porovnání naměřených
hodnot byly připravovány odpovídající výpočetní
výsledky. V současné době probíhá analýza
shromážděných dat a příprava očekávaných hodnot
při zatěžovací zkoušce, která by podle
harmonogramu měla proběhnout v únoru 2015.

Obr. 4 Detail fóliového tenzometru.

2) V letošním roce byla investorem stavba mostu
přerušena, práce na objektu byly proto pozastaveny.
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