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Souhrn
Technický list popisuje stav a průběh dlouhodobého
sledování dvou spřažených ocelobetonových
mostních konstrukcí.

Oblast použití
V rámci řešení doporučení pro koncepční návrhy
mostů jsme se zaměřili na oblast vstupních
předpokladů
při
navrhování
spřažených
ocelobetonových konstrukcí. Primárním cílem
sledování je ověření reálně dosažených tuhostí
spřaženého
průřezu
v oblastech
tažené
železobetonové desky. Sekundárními výsledky pak
jsou informace o reálném chování ocelobetonových
mostů v čase.

vyhodnocením byla provedena korekce dat o vliv
rozdílné teplotní roztažnosti oceli a strunového
tenzometru. Byly provedeny přepočty naměřeného
napětí z reálné pozice tenzometru do „krajních
vláken“ nosníku. Následně bylo přikročeno
k převedení výsledků do grafické podoby, kde je
možné porovnat naměřená data s předpokládanými
hodnotami napětí (obr. 2 a 3).

Metodika a postup řešení
Most F211 na budovaném úseku dálnice D8 je
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.

Obr. 2 Dlouhodobé sledování – tenzometry – vybraný bod

Obr. 1 Celkový pohled na most F211 na D8

V průběhu letošního roku byla zkompletována
potřebná data z tenzometrického i geodetického
sledování mostní konstrukce nutná pro vyhodnocení
dlouhodobého sledování a zatěžovací zkoušky.
V rámci tenzometrického sledování byla roztříděna
data z jednotlivých snímačů a naměřené hodnoty
poměrného přetvoření přepočteny na napětí. Před

Obr. 3 Zatěžovací zkouška – tenzometry – vybraný bod

Tento výsledek byl vytvořen s finanční podporou programu Centra kompetence TA ČR, projekt č.TE01020168

2017

Naměřená data z geodetického sledování byla
roztříděna a sestavena do přehledných tabulek.
V rámci snahy o eliminaci dalších vlivů na přesnost
skutečných a teoretických hodnot průhybů
konstrukce byly ve výpočetním modelu doplněny
reálně naměřené hodnoty sednutí podpěr. Byly
vyhodnoceny průhyby naměřené na levém i pravém
mostě v rámci zatěžovací zkoušky.

Závěr
V průběhu příštího roku bude provedeno podrobné
vyhodnocení sledovaných bodů. Mimo vyhodnocení
reálné a návrhové tuhosti spřažené desky se
zaměříme i na popsání a interpretaci vlivu některých
z faktorů, které mohou při měřeních takového
rozsahu ovlivňovat získaná data.
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Obr. 4 Zatěžovací zkouška – vyhodnocení deformací

Výsledky
V současné době je k dispozici kompletní soubor
dat. V rámci letošního roku bylo provedeno
roztřídění a uspořádání celého objemu dat. Došlo
k promítnutí hodnot charakteristických míst a sad
vypočtených napětí i naměřených dat do
přehledných tabulek a grafů. V rámci předběžného
vyhodnocení je patrné, že vliv oblastí betonu
s trhlinami je znatelný (Obr. 2, Obr. 3). I přes
zřetelnost jevu ve vybraných výsledcích však zatím
není možné jednoznačně kvantifikovat vliv potrhání
desky nad pilíři.
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