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Souhrn
Technické řešení spočívá ve způsobu vytvoření
obkladové pohledové trvanlivé stěny, která by
zakryla nerovnosti nosné konstrukce. Ta bývá
obvykle tvořena buď pilotovou nebo milánskou
stěnou. Ta je realizována v předstihu a do země,
takže po odtěžení zeminy vzniká sice nosná, ale
pohledově neupravená betonová stěna. Proto je
nutné vytvořit systém, který by stěnu snadno a
rychle zakryl za přiměřených nákladů a při optimální
váze a velikosti obkladových prvků.

Oblast použití
Tato metoda je využívána hlavně u podzemních
staveb jakými jsou tunely, podzemní dráhy, portály a
opěrné zdi. Kromě funkce estetické mají i hlavní
funkci ochrany před následky požáru, ke kterým by
došlo u klasického betonu, tzv. „odstřelování“
povrchových vrstev stěn.

Metodika a postup provádění
Vjezdový portál do tunelu Ejpovice tvořený trvalými
betonovými vrtanými pilotovými stěnami byl na
požadavek SŽDC dodatečně obložen zavěšenými
pohledovými tenkostěnnými panely. Zvolené řešení
bylo provedeno systémem vodorovných kotvených
ocelových U-nosníků do pilot ve svislé rozteči cca
1,5 m pomocí chemicky vlepovaných závitových
tyčí, kterými se vyrovnala svislost pilotových stěn.
Na ně se pak namontoval fasádnický hliníkový rošt
(systém firmy Iltegro) sestávající ze svislých a
vodorovných nosníků, na kterých byly pomocí
čtyřech speciálně tvarovaných svorek navěšeny
tenkostěnné zákrytové desky tl. 15 mm o základním
skladebném rozměru 1,0 x 1,0 m (hmotnost 35 kg)
z vysokopevnostního polypropylénového
vláknobetonu UHPC.

Maximální předsazení obkladové stěny před nosný
beton piloty bylo zvoleno kvůli únosnosti kotvení
250 mm. Kotevních převázky z obložené stěny
vyčnívají, aby byla možná jejich kontrola.
Vláknobetonové obkladové desky byly vyráběny ve
výrobně Prefa PRO, a.s., Zápy z betonu C100/115 –

Obr. 1 Příčný řez obkladovou stěnou v místě kotevních
převázek.
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XC4, XD3, XF4 s polypropylénovými vlákny.
Desky byly skladovány a přepravovány na svislo v
upravených stojanech pro transport panelových stěn
s proložením molitanovými prokladky.

Pro vytvoření základního roznášecího roštu jako
základní profil zvolen nosník U12. Na roštu bylo
provedeno PKO systémem Hempl dle TKP 19B,
předpisu SŽDC S 5/4 a systému ONS 91.

Na takto smontovaný základní nosný rošt byl
namontován prostřednictvím termoizolačních
polyamidových podložek fasádnický hliníkový rošt
firmy Iltegro ITG. Na něj se pak pomocí čtyřech
stavitelných hliníkových závěsů umístěných v rozích
navěsily UHPC desky připevněné nýtováním.

Výsledky zkoušek
Vzorky desek byly před zahájením sériové výroby
na požadavek projektanta odzkoušeny na plošné
zatížení při podepření v místech nýtových úchytů a
na vytržení nýtového uchycení v autorizované
zkušebně Kloknerova ústavu (KÚ). Plošným
zatížením bylo simulováno zatížení větrem a sáním
od projíždějícího vlaku a měřeny hodnoty průhybů
desek.

Obr. 2 Simulace plošného zatížení desky.

Hodnota únosnosti požadovaná projektantem byla
75 kg/m2, simulované zatížení dosáhlo hodnoty 230
a 290 kg/m2, přičemž desky se jen prohnuly. K jejich
prasknutí došlo až při 240, resp. 300 kg/m2.

Druhou průkazní zkouškou prováděnou v KÚ byla
zkouška na vytržení nýtu z desek. Požadovaná
hodnota byla 550 N, přičemž zkouškou byla na osmi
vzorcích prokázána průměrná hodnota 3,54 kN. Ve
dvou případech po prvním zlomení desky došlo k
jejímu lámání i na dalších místech, u pěti vzorků se
po prvním zlomení desky porušil nýt a v jednom
případě vůbec nedošlo k prasknutí desky, ale k
přetržení nýtu. Výsledky prováděných zkoušek tedy
potvrdily, že navržený systém zákrytových desek s
velkou rezervou vyhovuje.

Obr. 3 Zkouška nýtu proti vytržení

Závěr
Oproti klasickým vláknobetonovým deskám je
výhodou nového řešení kombinace vysoce
trvanlivého vysokopevnostního betonu a
nekorodujících polypropylenových vláken. Praktické
využití těchto obkladových desek v předpolí
Ejpovického železničního tunelu ukazuje nové
možnosti řešení popsané problematiky u
inženýrských staveb.

Obr. 4 Fotografie z realizované stavby.


