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Souhrn 

Rok 2018 byl věnován několika různým aktivitám, 
mimo vozovek byla tentokrát věnována zvýšená 
pozornost problematice monitorování stavu mostů a 
jejich částí, což souviselo s kolapsy několika mostů, 
ke kterým v poslední době došlo. 

Popisovány jsou aktivity ČVUT související 
s osazením snímačů teplot a napětí při pokládce 
cementobetonového (CB) krytu vozovky, aktivity 
CDV v oblasti diagnostiky metodou akustické 
emise, možnosti systému B-WIM, který se 
v zahraničí používá pro hodnocení bezpečnosti 
mostů, uplatnění termokamery apod. Pokračovalo se 
v přípravě vzorových příkladů uplatnění systémů 
monitorování a prováděla se analýza informací ze 
zahraničí s tímto zaměřením. 

Související témata jsou řešena v samostatných 
technických listech TL 6-8 ve vztahu k WIM (vážení 
vozidel za jízdy) a TL 6-9 ve vztahu 
k dlouhodobému sledování vozovek. 

Oblast použití 

Systémy používané pro kontinuální monitorování 
mají velký význam jak při sledování a řízení 
provozu, tak při monitorování aktuálního 
technického stavu sledovaných objektů dopravní 
infrastruktury. 

Vzorové příklady uplatnění těchto systémů pomohou 
rozšíření informací o jejich možnostech a přínosech. 

Metodika a postup řešení 

Níže jsou uvedeny oblasti, které byly řešeny a 
sledovány v roce 2018: 

1) Zabudování snímačů do vozovky 
s cementobetonovým krytem: 

Firma Skanska a.s. realizovala v červenci 2018  
CB kryt, kde část používaného portlandského 
cementu byla nahrazena vysokopecní mletou 
granulovanou struskou, viz TL 1-6 [1]. 

Pod vedením ČVUT byly do CB krytu osazeny 
tenzometry a teplotní čidla, které umožnily provádět 
monitorování vývoje teplot a napětí nejenom 
v průběhu tuhnutí a tvrdnutí betonu, ale umožní i 
dlouhodobý monitoring vývoje těchto parametrů 
v čase, viz obr. 1. 

Toto řešení bude zdokumentováno také ve formě 
vzorového příkladu uplatnění kontinuálního 
monitorování a zveřejněno na webových stránkách 
projektu CESTI. 

 
Obr. 1 Pozice čidel po pokládce spodní vrstvy CB krytu a 

odstranění dočasných chrániček, zdroj ČVUT [1] 

2) Diagnostika stavu výztuže pomocí metody 
akustické emise: 

Řešitelé z CDV se vrátili zpět k metodě akustické 
emise (AE), které se věnovali v minulosti za 
účelem hodnocení stavu železobetonových nosníků. 
Na rozdíl od dřívějška, kdy se snímače AE 
osazovaly přímo na povrch betonu [2], se nyní 
začala zkoušet varianta s přístupem přímo k výztuži, 
s využitím mechanického a pulzního způsobu 
buzení. 

Sestava měřicího zařízení, která byla zaktualizována 
a doplněna v rámci interního grantu CDV je 
znázorněna na obr. 2. 
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Obr. 2 Zapojení sestavy pro měření parametrů akustické 
emise se vzorky výztuže, na kterých se provádí měření, 

zdroj: CDV 

3) Systém WIM ve variantě pro mosty 

V roce 2018 byl navázán kontakt s výzkumníky ze 
Slovinska, kteří nabízejí speciální verzi systému 
WIM (vážení vozidel za pohybu) určenou pro 
mosty, tzv. B-WIM. Tento systém [3] se požívá 
nejenom pro vážení vozidel, náprav a klasifikaci 
dopravního zatížení, ale také pro zachycení chování 
mostu za běžného provozu (soft load testing), 
přičemž se hodnotí především 3 parametry: 

 příčinkové čáry, 
 faktor rozložení dopravního zatížení mezi 

nosníky (GDF - girder distribution factor), 

 dynamický faktor zesílení (DAF - dynamic 
amplification factor). 

Na základě těchto údajů se vyhodnocuje bezpečnost 
mostů menšího rozpětí. Na obr. 3 jsou uvedeny 2 
příklady odezvy mostu s uvedením zdroje zatížení. 

 

 

 

Obr. 3 Dva příklady dynamické odezvy mostu při 
průjezdu vozidel; vlevo dole: pozice 1 snímače 

instalovaného na podhled mostu [3] 

4) Vzorové příklady uplatnění kontinuálních 
systémů monitorování: 

Pokračovalo se v přípravě vzorových příkladů 
uplatnění, podobně jako je tomu u NDT metod (viz 

technický list TL 6-5). Šlo například o uplatnění 
termografie, kdy osazené kamery mohou 
kontinuálně monitorovat objekty dopravní 
infrastruktury a jejich okolí. Zde se může uplatnit 
monitoring pohybu osob a zvěře v nočních 
hodinách, který není možné zachytit pomocí 
klasických videokamer. 

5) Aktuální informace ze zahraničních projektů: 

Mimo předchozích aktivit je monitorován aktuální 
vývoj v této oblasti, zejména významné zahraniční a 
tuzemské konference a výzkumné zprávy, jako 
například:  

 zprávy PIARC [4], 
 zahraniční konference zaměřené na téma: 

Structural Health Monitoring: TRB 2018, [5], 
 národní konference organizované Českou 

společnosti pro nedestruktivní testování [6, 7].  

Výsledky a závěr 

Získané informace byly použity jako podklad pro 
přípravu vzorových příkladů kontinuálního 
monitorování, které budou zveřejněny na webových 
stránkách projektu CESTI.  
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