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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 ověřit reálně dosažené tuhosti
spřaženého
průřezu
v oblastech
tažené
železobetonové desky. Sekundárními výsledky pak
jsou informace o reálném chování ocelobetonových
mostů v čase a data o chování konstrukce
ocelobetonové, předpjaté vnějšími kabely.

centrála a získány údaje o chování konstrukce v
provozním úseku dvou let.
Mimo tenzometrických dat (Obr. 2, Obr. 3) jsme se
podrobněji věnovali i analýze geodetických údajů
z průběhu výstavby (Obr. 4), doplněných o údaje
z nezávislé zatěžovací zkoušky i zkoušky provedené
zhotovitelem pro účely sledování. Tato data jsou
současně, vzhledem k dodatečně objevené chybě
firmwaru dataloggerů, jedinými dostupnými údaji
pro sledování v této fázi.

Metodika a postup řešení
Předmětem sledování je Most přes Biskupický kanál
a Váh v Trenčíně, Dilatační celek I. 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.

Obr. 2 Dlouhodobé sledování – tenzometry – vybraný bod

Obr. 1 Pohled na hlavní pole mostu přes Biskupický kanál
a Váh v Trenčíně.

V letošním roce bylo správcem umožněno
zpřístupnění konstrukce. Společně s prohlídkou
mostu byly zkontrolovány a „oživeny“ dataloggery i

Obr. 3 Dlouhodobé sledování – tenzometry – vybraný bod
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V rámci třídění a vyhodnocení dat jsme se zaměřili
na objasnění detekovaných poklesů napjatosti
některých snímačů na základě časových údajů
měření a porovnání s průběhem provádění prací.

Obr. 4 Deformace konstrukce – geodetické sledování –
vybraný bod

Výsledky

Závěr
V průběhu příštího roku bude provedeno podrobné
kvantitativní vyhodnocení sledovaných bodů. Vedle
vyhodnocení reálné a návrhové tuhosti spřažené
desky se zaměříme také na sledování teplotně
zajímavých okamžiků v konstrukci (Obr. 5) a na
průběh teplot v komorovém ocelobetonovém
průřezu.

Obr. 5 Teplota konstrukce – betonáž desky – vybraný bod
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