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Souhrn
Technický list popisuje výzkum použití FRP (fibre
reinforced plastic) materiálů pro mostovky mostů
pozemních komunikací, se zaměřením na provizorní
mostní konstrukce.

Oblast použití
Tento výzkum se zabývá aplikací FRP pro
konstrukci mostovky provizorních mostů. Jedná se
jednak o mostovkový panel pro konstrukci mostu
TMS, a dále o panel pro soupravu MS.

Metodika a postup řešení
V roce 2013 proběhla podrobná analýza stávajícího
stavu v dané oblasti. Byl vyvinut systém panelu
z FRP materiálu tvořený nosníky s příčným řezem
tvaru I, které jsou vzájemně propojeny horní a dolní
vrstvenou deskou. Byly vyhodnoceny a analyzovány
výsledky pilotních zkoušek nového typu panelu a
probíhala jeho optimalizace. V roce 2014 pak byl
vyroben prototyp, proběhla jeho zatěžovací zkouška.
Druhou řešenou oblastí byla mostovka pro soupravu
MS. Zde se vyvíjí mostovkový systém založený na
FRP pororoštech, které jsou hybridně vyztuženy
(skelná a uhlíková vlákna) tak, aby se dosáhlo
optimální tuhosti a plynulosti jízdy, současně
s dostatečnou únosností a jednoduchostí. V současné
době probíhá výroba pilotních vzorků.

Výsledky
V zimě 2014 proběhla zatěžovací zkouška prototypu
mostovkového panelu. Uspořádání zkoušky a tvar
prototypu je patrný z obr. 1.

Obr. 1 Poloha tenzometrů na horní a spodní ploše desky.

Obr. 2 Poloha snímačů průhybu a zatěžovacích stavů.

Tabulka 1 Zatěžovací stavy.

Zatěžovací
stav

Poloha zatížení Zkušební
zatížení
(kN)

Stav 1 Střed rozpětí, na kraji 283
Stav 2 V podpoře – maximální

smyk
283

Stav 3 Střed rozpětí, uvnitř
panelu, zkouška do
porušení

283 - 400

Obr. 3 Fotografie uspořádání zkoušky.
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Obr. 4 Výsledky zkoušky, závislost mezi přetvořením
tenzometru T5 a zatížením.

Obr. 5 Výpočetní model panelu.

Za pomocí FEM modelu v programu Abaqus, který
byl verifikován na základě dat z experimentů, byla
provedena optimalizace návrhu dimenzí panelu.
Jako optimalizační algoritmus byla použita metoda
"Response surface method" (RSM) a software
Matlab. Cílem bylo nalézt takové dimenze, které
splní požadavky na únosnost při minimalizaci
plochy příčného řezu panelu. Jako kritérium
únosnosti byl využit Tsai-Wu index o maximální
hodnotě 0.9.
V druhé oblasti pro mostní provizorium MS, které
ČR (ŘSD) ve velkém množství vlastní a kde se
projevuje řada únavových poruch, se řeší náhrada
mostovky lehkou hybridní GFRP/CFRP mostovkou
s vysokou užitnou hodnotou.
Tato mostovka se vyznačuje mj. i nízkou váhou, což
je pozitivum vedoucí zejména u vyšších rozpětí ke
zvýšení zatížitelnosti. Tento vliv byl podrobně

analyzován a je doložen v příloze 1 tohoto
technického listu.

Obr. 6 Uspořádání a princip nového FRP hybridního
panelu.

Závěr
Na základě provedených zkoušek bylo prokázáno, že
FRP panel je schopen přenášet požadované zatížení
a může bezpečně sloužit jako mostovka provizorních
mostů. Proběhla rovněž jeho optimalizace, nezbytná
pro konkurenceschopnost daného řešení. V letošním
roce proběhl i vývoj prototypu konstrukce s ohledem
na dořešení veškerých konstrukčních detailů. Tento
prototyp se připravuje na nasazení v provozu ve
středisku mostních provizorií ŘSD, Brodek u
Prostějova.
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