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Souhrn
U spřažených mostních konstrukcí ocel-beton nebo
beton-beton se k bednění spřahující železobetonové
desky běžně používají desky CETRIS, které jsou
ekonomické a dostatečně únosné do rozpětí cca 80
cm. Pro větší rozpětí se používá klasické podbednění
pomocí inventárního bednění. U vysokých mostů
s větším počtem polí, kde je zaručena
opakovatelnost použití, je možné z ekonomických
důvodů použít přesuvnou skruž.

U atypických mostních konstrukcí je jedním z řešení
použití desek ztraceného bednění z materiálu UHPC.
Dle rozpětí bednících desek je možné použití desek
hladkých a pro větší rozpětí desek žebrových.

Oblast použití
Tuto technologii ztraceného bednění je možné
využít pro atypická řešení mostů spřažených mostů.
Technické řešení bylo ověřeno na návrhu, výrobě a
zkouškách žebrových desek pro ztracené bednění
spřažené konstrukce mostu přes Labe ve Valech u
Přelouče.

Metodika a postup řešení
V první fázi vývoje byla ujasněna základní myšlenka
projektu – vytvořit žebrovou desku ztraceného
bednění pro most přes Labe ve valech u Přelouče.

V další etapě byla upřesněna geometrie prvku (viz
Obr. 1 příčný řez A-A) a byly navrženy použité
materiály. Následně byly provedeny průkazní
zkoušky směsi UHPC a byla navržena technologie
výroby vlastní žebrové desky (návrh a výroba
bednění, návrh technologie a postupu lití desek).
V poslední etapě byly provedeny zkoušky desek
v ohybu.

Výroba a zkoušky
Zkušební desky byly vyráběny v poloze budoucího
uložení do konstrukce (viz Obr. 2). Směs byla lita od
středu prostředního žebra a postupně se rozlévala do
krajů. V závěrečné fázi byla směs doplněna v krajích
desky, kam samovolně nedotekla.

Zkušební desky byly vyrobeny během 4 dnů. U 3 ks
prvků došlo k úpravě bednění a postupu lití.

Následně byly na Kloknerově ústavu provedeny
zatěžovací zkoušky. Výsledky viz Tab. 1. Na
základě výsledků zkoušek bylo rozhodnuto
o provedení dodatečných zkoušek na zbytkových
zlomcích desek. Tyto dodatečné zkoušky potvrdily
rozptyl naměřených hodnot.

Při rozboru příčin rozptylu výsledků zkoušek bylo
konstatováno, že hlavní příčinou je pravděpodobně
nedostatečné propojení směsi při lití desek. Viz Obr.
4.

Výsledky
Na základě výsledků zkoušek rozboru příčin
rozptylu výsledků zkoušek byla o 10 mm zvětšena
výška žeber a byla upravena technologie výroby
a lití směsi do bednění.

Obr. 1 Příčný řez A-A

Obr. 2 Bednění desek
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Graf 1 – Výsledky zkoušek

Obr. 4 – Lom desky

Obr. 5 – Dokončená deska

Závěr
V roce 2019 byl proveden návrh rozměrů desek a na
základě výsledků zkoušek byly tyto rozměry
upraveny. Dále byla v roce 2019 zahájena vlastní
výroba desek pro předmětnou stavbu
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