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Souhrn

Metodika a postup řešení

Předmětem činnosti v roce 2015 bylo zpracování dat
získaných v rámci dlouhodobých měření železniční
estakády přes Masarykovo nádraží a vyhodnocení
vybraných veličin.

V roce 2015 se program soustředil na zpracování
dat. Vzhledem k mimořádnému množství dat bylo
nutno optimalizovat tvar výstupů z hlediska dalšího
zpracování a ověřit časovou návaznost mezi
jednotlivými soubory dat. Zpracována byla data z
měření posunů na pilířích P2, P3, P9, P10, měření
teplot v betonu, teploty vzduchu v tubusu i měření
kotvení na opěře OP1. Během roku 2015 rovněž
probíhaly prohlídky mostní konstrukce.

Sledovaná estakáda je největší mostní objekt stavby
Nové spojení. Jde o konstrukci technicky velmi
náročnou.
Nosná konstrukce je z předpjatého betonu, využito
bylo podélné, příčné i svislé předpětí. Nosná
konstrukce je tvořena kombinací prefabrikátů a
monolitického betonu.

Největším problémem z hlediska měření byla otázka
zabezpečení objektu. Zajistit bezpečnost zařízení se
ukázalo nemožné. Problematická je především
Vítkovská opěra, kde je most využíván
neoprávněnými osobami. Ty rovněž omezují přístup
do konstrukce. Přestože řada zařízení byla umístěna
na opačné straně mostu v bočních komorách s
komplikovaným přístupem, docházelo postupně
k demontáži částí zařízení i v této části mostu.
Z uvedeného důvodu bylo rozhodnuto o ukončení
měření.

Obr. 1 Pohled na mostní konstrukci při výstavbě.

V rámci projektu CESTI byla obnovena dlouhodobá
měření a načtena data z předchozího období.

Oblast použití
Záměrem je využít získané hodnoty pro návrh
dalších mostních konstrukcí. Pro řadu konstrukčních
prvků není k dispozici dostatek ověřovacích měření.
Rozdíly v návrhových hodnotách mohou být značné.
Potvrzení nebo upřesnění návrhových hodnot může
mít proto podstatné ekonomické dopady.

Obr. 2 Monitorování posunů ložisek.
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Obr. 3. Tenzometrický snímač pro měření
poměrných deformací a teplotní čidlo.

Obr. 5. Vodorovné posuny ložisek na pilířích P2,
P3, P9 a P10.
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