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MOSTY - EFEKTIVNĚJŠÍ KONSTRUKCE S VYŠŠÍ SPOLEHLIVOSTÍ A DELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ
Postupy pro údržbu a opravy nejfrekventovanějších závad menších mostů

ŘEŠENÍ DOBETONÁVKY DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ, KDE BETON TVOŘÍ
ZÁROVEŇ POJÍŽDĚNOU ČÁST VOZOVKY
Zpracovali: Ing. Vladimír Brejcha, FEng. (SMP CZ, a.s.)

Souhrn
Tento technický list navazuje na TL 3.7b z roku
2015. V TL byl popsán způsob řešení dobetonávky
francouzských dilatačních závěrů typu WR od firmy
Freyssinet. Tato firma však dodává i další typy
dilatací jako např. WD (zubové) a WP (prstové). Ty
jsou určeny pro větší dilatační pohyby než dříve
popsané WR. Další jejich specialitou je konstrukční
řešení závěru. Závěry se dodávají na stavbu v
metrových segmentech, které se dodatečně spojují
šroubováním.

Oblast použití
Dilatační závěry typu WD (zubové) se používají na
mostech, které vyžadují dilatační pohyby 60 – 230
mm. Jsou určeny pro všechny třídy zatížení. Zuby
nevytvářejí přímou spáru a umožňují plynulý
přejezd s významným snížením provozního hluku.

Obr. 2 Dilatační závěr typu WP.

Metodika a postup řešení
Postup je stejný jako u dilatací WR. Dobetonávka se
zásadně provádí z vláknobetonu. Zkušenosti
ukázaly, že z polypropylenových vláken se nejvíce
osvědčila vlákna FORTA FERRO v délce 54 mm v
množství 3 – 4 kg/m3 betonové směsi. Kvůli
omezení možnosti vzniku trhlin je betonová směs
barvena na černo, aby nebyl barevný rozdíl mezi
přilehlou vozovkou a betonem. To vše ovlivňuje
vznik trhlin.
Dalším opatřením u dilatačních závěrů WD a WP je
dodatečné prořezávaní betonu v místě styků
dilatačních segmentů (obr. 3). Důvodem byl vznik
trhlin v dobetonávce v místě styků dilatačních
segmentů (obr. 4).

Obr. 1 Dilatační závěr typu WD.

Dilatační závěry typu WP (prstové) se používají na
mostech a jsou navrhovány pro posun 250 – 1000
mm. Také tento typ dilatací se vyrábí v metrových
segmentech a dodatečně se spojuje jako u předešlý
typ WD.
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Obr. 5 Dilatace WD na obchvatu Chebu.

Obr. 3 Dodatečné prořezávaní betonu v místě styků
dilatačních segmentů.

Obr. 6 Betonáž dilatace WP na Trojském mostě v Praze.

Závěr
Věříme, že i dlouhodobé zkušenosti budou
přesvědčivé a tyto francouzské dilatační závěry
typu Freyssinet doplní současnou nabídku závěrů na
našem trhu. Jejich předností je cenová dostupnost a
konstrukční jednoduchost, která by měla mít kladný
vliv na životnost konstrukce.

Obr. 4 Trhliny v dobetonávce v místě styků dilatačních
segmentů.

Výsledky
Přestože zkušenosti s kvalitou dobetonávek
dilatačních závěrů z vláknobetonu jsou poměrně
krátké, dá se předpokládat, že toto řešení je
optimální a navíc cenově dostupné. Tímto způsobem
byly realizovány desítky staveb po celé České
republice.
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