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Souhrn 

UHPC je vhodným materiálem pro spoje 
prefabrikovaných mostních desek. Výzkum navazuje 
na experimenty provedené v roce 2016 s cílem 
sledovat vliv opakovaného a dlouhodobého zatížení 
na spoj s krátkými přesahovými délkami výztuže. 
Protože je z praktického hlediska výhodné, aby 
spoje byly co nejmenší, byly zvoleny dvě délky 
přesahu, jedna bezpečně velká, která by měla zajistit 
zcela rovnocenné působení jako u referenčního 
prvku bez spoje a druhá velmi krátká na hranici 
možností spoje.  

Oblast použití 

Spoje prefabrikovaných konstrukcí pomocí UHPC 
byly již zkoumány na jednorázové krátkodobé 
zatížení. Při diskusích o funkčnosti spojů byla 
vznesena otázka, jak je to s opakovaným, popř. 
dlouhodobým namáháním. Proto byly vyrobeny 
další vzorky se spoji pouze přesahem s malou 
kotevní délkou, které byly zkoušeny opakovaně a 
pak do kolapsu a další vzorky, které jsou zatíženy 
dlouhodobě. Cílem zkoušek je tedy zejména 
sledovat chování spojů s krátkou kotevní délkou při 
dlouhodobém zatížení. 

Metodika a postup řešení 

Pro zkoušky spojů prefabrikovaných konstrukcí byly 
vyrobeny vzorky tří typů ve tvaru desky. Rozměry 
desek jsou identické 3.8 x 0.5 x 0.15 m stejně jako 
vyztužení. Jsou vyztuženy při obou površích 4Ø 
10 mm. První typ vzorku je referenční, kterým je 
deska vybetonovaná v jednom kuse z betonu 
C35/45.  

Druhý typ je složen ze dvou částí z betonu C35/45, 
které mají uprostřed mezeru o šířce 140 mm. 
Z každé části vystupuje výztuž na délku 120 mm. Při 
vybetonování mezery betonem typu UHPC 140 o 
šířce 140 mm, mají výztužné profily přesah 100 mm, 
což je délka odpovídající 10Ø výztuže. Taková 
přesahová délka se považuje za bezpečně velkou tak, 
aby spoj byl rovnocenný s referenčním vzorkem bez 
spoje.  

Třetí vzorek je vybetonován opět ze dvou částí 
z betonu C35/45 s mezerou uprostřed délky o šířce 
pouze 80 mm. Z každé části vystupuje výztuž na 
délku 60 mm. Při vybetonování mezery betonem 
typu UHPC 140 o šířce 80 mm, mají výztužné 
profily přesah 40 mm, což je délka odpovídající jen 
4 Ø výztuže. Tento vzorek odpovídá již pouze 
minimální kotevní délce, kdy již při pull-out testu 
může být výztuž vytržena z betonu UHPC. Na obr. 1 
je vidět výztuž desek před zabetonováním.  

 

Obr. 1 Výztuž modelů desek v bednění 

 

Obr. 2 Vybetonované (prefabrikované) části desek 

Na obr.2 je spoj po zabetonování základních 
(prefabrikovaných) částí. Obr. 3 a 4 ukazují detaily 
spáry – spoje s přesahem výztuže 100 mm, resp. 40 
mm. Přesahové délky jsou již tak malé, že kladou 
mimořádné nároky na přesnost provádění. I přes 
pečlivou práci a dohled na staveništi je obtížné 
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dosáhnout požadovanou délku přesahu s přesností 
větší než cca 5 mm. U délek 40 mm je to již 
podstatné ovlivnění reálné přesahové délky výztuže. 

Pro spoj je použit UHPC o pevnosti 140 MPa, 
s obsahem drátků cca 2%, tj. cca 160 kg/m3.  

 

Obr. 3 Detail vyztužení spoje s přesahem výztuže 100 mm. 

 

Obr. 4 Detail vyztužení spoje s přesahem výztuže 40 mm. 

Obr. 5 pak ilustruje betonáž spoje. Betonáž je velmi 
snadná a málo citlivá na provádění, protože UHPC 
je samozhutnitelný beton a nevyžaduje proto 
hutnění. I když jeho konzistence je poměrně 
viskózní, je schopen zatéci i do husté výztuže.  

  

Obr. 5 Betonáž spoje s UHPC 

Od každého typu desky byly vybetonovány celkem 
tři kusy. Dvě byly odzkoušeny krátkodobě. Desky 
byly zatěžovány čtyřbodovým ohybem cyklicky na 

úroveň cca 50% únosnosti v deseti cyklech, pak do 
dosažení plné únosnosti. 

Dlouhodobá zkouška byla zahájena na jednom od 
každého typu desky. Pro zkoušku bylo třeba postavit 
podpory a vybetonovat břemena o hmotnosti 2 t. 
Břemena jsou zavěšena na desce a předmětem 
sledování je průběh průhybů v čase. Obr. 6 
znázorňuje uspořádání zkoušky. 

 
Obr. 6 Uspořádání dlouhodobé zkoušky čtyřbodovým 

ohybem. 

Výsledky 

Výsledkem činnosti jsou vyrobené vzorky a 
provedení krátkodobých zkoušek. Výsledky zkoušek 
budou předmětem dalšího technického listu. Bylo 
zahájeno dlouhodobé sledování nárůstu průhybů při 
konstantním zatížení.  

Závěr 

Vzorky pro zkoušky spojů prefabrikovaných prvků 
byly vyrobeny. Část prvků byla odzkoušena na 
krátkodobé a opakované zatížení. Jeden prvek od 
každého typu byl dlouhodobě zatížen stejným 
způsobem, jako byly zatíženy ostatní prvky při 
krátkodobých zkouškách. Dlouhodobá měření budou 
probíhat během roku 2019, kdy budou též 
vyhodnocena. 
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