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Souhrn
V současnosti se používají soklové panely pro
protihlukové stěny (PHS) z betonu C30/37 XF4.
Jedná se o konstrukční prvek, jehož funkcí je nést
nebo držet akustický prvek, tzn. protihlukovou
stěnu. Jeho užitné vlastnosti nejsou vyhovující, často
dochází k degradaci vlivem rozmrazovacích
přípravků a mechanického namáhání. Soklové
panely se musí často vyměňovat, což je ekonomicky
a provozně náročné. Z těchto důvodů bylo snahou
vytvořit soklový panel z kvalitnějšího a
trvanlivějšího materiálu, kterým je UHPFRC
(Ultavysokohodnotný beton C90/105 XF4
vyztužený vlákny).

Oblast použití
Při návrhu a realizaci nových i rekonstruovaných
PHS.

Metodika a postup řešení
Z důvodu zvýšení trvanlivosti a jiných užitných
vlastností byl zadán projekt nového soklového
panelu z materiálu UHPFRC. Obrys tvaru je dán
geometrií panelu, vnitřní část poskytuje prostor pro
tvarovou optimalizaci. Panel musí splňovat
podmínky dle normy ČSN EN 1794-1 [1], která
definuje vodorovné i svislé zatížení a zatížení
odlétávajícími kameny. Jako vhodný tvar se jeví
samonosný uzavřený rám, který je z čelní strany
uzavřen deskou. Pro zvýšení tuhosti a únosnosti
desky byla navržena svislá žebra. Zásadní otázkou
zůstalo zatížení odlétávajícími kameny, kde deska
musí zůstat pohromadě.

Pro tento případ byly zhotoveny zkušební dlaždice
0,5×0,5 m a o tloušťkách 25mm a 35mm.
V akreditované laboratoři Skanska Transbeton s.r.o
v Olomouci byly vyrobeny dva kusy od každé
tloušťky. Dlaždice byly po 28 dnech zrání ve
venkovním prostředí podrobeny dynamické zkoušce
dle metodiky normy ČSN EN 1794-1 [1]. Dlaždice
byly podloženy na protilehlých stranách a zkoušeny
dynamickým rázem pomocí kulového závaží
s předepsanou energií při dopadu.

Výsledky
Dynamické zkoušce vyhověly až dlaždice tloušťky
35 mm, kdy došlo k vytvoření lomových čar, ale
neporušila se jejich celistvost, viz Obr. 1 a Obr. 2

Obr. 1 Stav vzorku po dynamické zkoušce

Obr. 2 Stav vzorku po dynamické zkoušce v řezu
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Na základě výsledků zkoušek dlaždic byl navržen
tvar soklového panelu, Obr. 3. Pro dané zatěžovací
stavy byla navržena výztuž, která zajišťuje mezní
stav únosnosti. Norma ČSN EN 1794-1 předepisuje
zjistit horizontální zatížení při průhybu 50 mm –
v tomto případě dochází již ke vzniku trhlin a byla
stanovena orientační hodnota zatížení pomocí
integrace křivosti s vyloučeným tahem průřezu.

Obr. 3 Charakteristický svislý řez soklového panelu z
UHPFRC

Závěr
Na základě minulých zkušeností s vývojem
zábradelního panelu bylo možno vyvinout
optimalizovaný tvar na základě quasi-statického
výpočtu a dynamické zkoušky na části panelu. Dále
bude zhotoven funkční vzorek, který ověří výsledky
výpočtů, technologii výroby a další zkoušky
užitných vlastností.
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