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MOTIVACE

• Odtěžování zeminy u mostu ve Vilémově a jeho zřícená 
konstrukce.
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MOTIVACE

• Každý stavební projekt je zatížen nejistotami, které se ve 
svém důsledku projeví jak v návrhu projektu, tak při jeho 
realizaci.

• Nejistoty dělíme na aleatorní(náhodné povahy) a 
epistemické (plynoucí z nedostatku informací)

• Aleatorní nejistoty jsou všudypřítomné, je třeba s nimi při 
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• Aleatorní nejistoty jsou všudypřítomné, je třeba s nimi při 
návrhu i realizaci projektu počítat, nelze je však redukovat.

• Nejrozšířenější expertní metody RA jsou - FMEA (Failure 
Modes and Effects Analysis) a UMRA (Univerzální Matice 
Rizikové Analýzy). Obě metody mají dvě fáze – verbální a 
kvantitativní (numerickou)

• Podkladem pro obě fáze je 
Katalog nebezpečí(rizik)



EXPERTNÍ METODY RIZIKOVÉ ANALÝZY 
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EXPERTNÍ METODY RIZIKOVÉ ANALÝZY

• FMEA - Failure Modes and Effects Analysis   (analýza 
možných vad a jejich důsledků)

• verbální fáze – identifikace
• možného vzniku poruch
• možných způsobů poruch
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možných způsobů poruch
• možných následků poruch
• numerická fáze
• index RPN = Sv x Lk x Dt. 
(nutno zvlášť ohodnotit  závažnost
nebezpečí Sv – Velice závažná 
nebezpečí jsou obvykle málo 

věrohodná)



EXPERTNÍ METODY RIZIKOVÉ ANALÝZY

• UMRA – UNIVERZÁLNÍ MATICE RIZIKOVÉ ANALÝZY
• verbální fáze  - identifikace
• segmentů projektu 

vystavených nebezpečí
• zdrojů nebezpečí
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zdrojů nebezpečí
• numerická fáze
• odhad závažnosti s použitím

matice UMRA
• kvalifikace podle odhadnutých 

závažností pomocí logicko-
numerické stupnice.



EXPERTNÍ METODY RIZIKOVÉ ANALÝZY

• FTA –
ANALÝZA STROMU PORUCH 
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EXPERTNÍ METODY RIZIKOVÉ ANALÝZY 

• ETA – ANALÝZA STROMU UDÁLOSTÍ
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KATALOGY NEBEZPEČÍ

• KATALOGY NEBEZPEČÍ (RIZIK)

• Stavebně-technologická a projekční rizika
• Strategická rizika
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• Kreditní a tržní rizika
• Vnější rizika
• Operační rizika



KATALOGY NEBEZPEČÍ
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ZÁVĚR

• Při sestavení Katalogu nebezpečí(rizik) řešitelé vycházeli 
nejen z vlastních zkušeností, ale využívali i údajů 
z existujících katalogů. I tak nelze katalog považovat za 
úplný. Počítá se s jeho průběžným doplňováním. 

• Lze očekávat, že poslouží jako databáze při zpracování 

www.cesti.cz

Lze očekávat, že poslouží jako databáze při zpracování 
rizikové analýzy na konkrétní projekt kteroukoliv z metod.

• Expertní odhady je možno zpřesňovat pomocí doplňujících 
informací. To vede k průběžnému zkvalitňování rizikových 
odhadů během výstavby. K tomuto účelu jsou často 
využívány simulační pravděpodobnostní metody 
založené na metodě Monte Carlo. 
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Různé možnosti využití
systémů vážení vozidel za

pohybu (WIM)
Autor: Emil Doupal, Jiří Novotný, CDV, WP6

Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168
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Největší povolené hmotnosti silničních vozidel a
jejich rozdělení na nápravy, vyhláška 341/2002 Sb.
Jednotlivé nápravy                   10,00 t

Jednotlivé hnací nápravy         11,50 t

Motorová vozidla:

Dvojnápravy do 1,0 m              11,50 t

Dvojnápravy od 1,0 do 1,3 m   16,00 t

Dvojnápravy od 1,3 do 1,8 m   18,00 t

+dvojitá montáž pneu (9,50 t)  19,00 t

Přípojná vozidla:

Dvojnápravy do 1,0 m               11,00 t

Dvojnápravy od 1,0 do 1,3 m    16,00 t

Dvojnápravy od 1,3 do 1,8 m    18,00 t

Trojnápravy do 1,3 m                21,00 t

Trojnápravy od 1,3 do 1,4 m     24,00 t

Vozidlo – dvě nápravy                     18,00 t

kategorie M3                    19,00 t

Vozidlo – tři nápravy                       25,00 t

dvojitá montáž                 26,00 t

Vozidlo – čtyři nápravy a víc           32,00 t

Přívěs – dvě nápravy                        18,00 t

- tři nápravy                         24,00 t

- čtyři nápravy a více          32,00 t

BUS dvoučlánkový kloubový          28,00 t

BUS tříčlánkový kloubový              32,00 t

Jízdní souprava                                48,00 t
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Systémy pro postih za přetěžování

Organizace a řízení dopravy
Postih za přetěžování

Přímý
postih

Selekce
přetížených vozidel

Mobilní

Stationární

Mostní váha

Předvýběr

Přenosné podkladní váhy
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Konfigurace WIM pro přímý postih - příklad

 Kombinace senzorů
 analýza průjezdu vozidla
 analýza okrajových podmínek

 Validita měření
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Pilotní projekt WIM
Vzorová stanice I/52 - přehled
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Nejpoužívanější typy senzorů

Piezo-polymerové senzory

- nezbytná teplotní kompenzace

Křemenné senzory SiO2
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 Informace o dopravním proudu vozidel
Plán budoucí silniční sítě

 Redukce nehod
způsobených přetíženými

vozidly
Ochrana osob

 Redukce oprav silnic
Méně nehod a kongescí

 Redukce ničení silniční infrastruktury
Nižší náklady na opravy a údržbu vozovek

Proč Weigh in Motion?
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Monitorování & záznam & detailní analýza
dopravního proudu vozidel

 Organizace a řízení dopravy – (ITS, telematika...

 Postih
Rozměry vozidel

 Vzdálenost mezi vozidly

 Rychlost

Hmotnost

Využití dopravních systémů WIM
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Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví
měřidla k povinnému ověřování a měřidla
podléhající schválení typu Příloha, Položka 2. 1. 3

Váhy pro vysokorychlostní kontrolní vážení silničních
vozidel za pohybu podle zvláštního právního
předpisu (zákona č. 13/1997 Sb.) s  relativní   chybou
měření menší nebo rovnou:
± 5 % pro celkovou hmotnost vozidla
a ± 11 % pro zatížení na nápravu.
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Chyba měření – validní vozidla
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Chyba měření – validní nápravy
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Okrajové podmínky pro přímý postih
Validita

• Validita měření musí být bezpodmínečně součástí WIM systémů
budovaných v ČR pro potřeby přímého postihu.

Přesnost měření vzdálenosti náprav vozidla
• Přesnost dosažená systémem WIM je ±3cm
• Přesnost nutná k jednoznačnému stanovení samostatné nápravy, dvoj- či

trojnápravy ±1cm
• Prostřednictvím HS WIM nelze naprosto spolehlivě stanovit, jedná-li se o

samostatné nápravy nebo dvoj-, či trojnápravy.

Konfigurace stanic WIM pro přímý postih
• Tři řady senzorů (6-ti kanálové měření – 6 samostatně zapojených senzorů

umožňujících 3 nezávislá měření levých a 3 nezávislá měření pravých kol
vozidla). Vzdálenosti mezi řadami senzorů budou stanoveny pro každou
lokalitu HS WIM samostatně s ohledem na typické charakteristiky
dopravního proudu vozidel v profilu silniční komunikace.

• Kromě toho by stanice WIM by měly být doplněny o: měření polohy kola
v příčném profilu jízdního pruhu, rozlišení samostatného kola a dvojkolí,
měření teploty vozovky v místě senzorů

12
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Měřené veličiny pro přímý postih za přetěžování
Na základě analýzy všech doposud provedených měření lze konstatovat, že přímý
postih (v automatickém režimu měření) za přetěžování prostřednictvím měření
systémy HS WIM lze v první etapě zahájit následujícím způsobem:

Jako podklad pro postih bude bráno překročení zákonné hodnoty

celkové hmotnosti vozidla

Jako podklad pro postih bude bráno překročení zákonné hodnoty

hmotnosti skupin náprav vozidla

Tímto způsobem je možno se vyhnout zdlouhavým diskuzím o přesnosti a
spolehlivosti měření, které by musely logicky končit ve slepé uličce.

Za předpokladu přijetí popsaného návrhu bude nutno příslušným způsobem upravit
prováděcí vyhlášku Ministerstva dopravy ČR.

13
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Metodika vysokorychlostního vážení

Zahrnuje:

• Přehled právních předpisů
• Oprávnění provádění kontroly
• Kontrolní místo
• Kontrolní zařízení
• Doklad o výsledku kontrolního vážení
• Postup
• Přílohy (vzor smlouvy, největší povolené hmotnosti,

doklad o výsledku vážení)
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Metodika vysokorychlostního vážení

V průběhu zpracování je postupně projednávána s:
 uživateli (seminář pro KÚ, MD, policii, vybraná města)

25.- 26. 11.  2014
 Ministerstvem dopravy - průběžně
 Ředitelstvím silnic a dálnic - průběžně
 ČMI - metrologie
 Dopravci - průběžně
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Děkuji za pozornost

Autor: Emil Doupal, Jiří Novotný, CDV, WP6

CDV – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Divize rozvoje dopravy

Líšeňská 33a
636 00   Brno
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Progresivní diagnostické
metody pro monitorování
vývoje stavu vozovek PK

Autor: Josef Stryk, Radek Matula, Ilja Březina,
Michal Janků, CDV, WP6

Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168
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Nedestruktivní diagnostické metody - NDT

 georadar (GPR - Ground Penetrating Radar)
 termografie (IRT - Infrared thermography)
 vysokorychlostní deflektograf (TSD - Traffic Speed

Deflectograph)
 radarová interferometrie
 laserové skenování
 fotogrametrická metoda (fotosken)

kontinuální měření za vyšších rychlostí
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Georadar (GPR)
 stanovení tlouštěk konstrukčních vrstev vozovek
 stanovení polohy ocelové výztuže v CB krytech v.
 kontinuální monitorování stavu – projektová úroveň

 COST TU1208 Využití GPR ve stavebním inženýrství (2013 – 2017)
 TP 233 (z roku 2011)
 srovnávací měření pro ŘSD 2013 (TP 207)

Měření je možné provádět za vysokých
rychlostí až 80 km/h s krokem měření
od 5 cm.
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Georadar (GPR)
 srovnávací měření pro ŘSD – nové asfaltové vrstvy

bez
kalibrace

vývrty

s kalibrací
vývrty
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Georadar (GPR)

CMP WARR CMP/WARR

až 3 %

 kalibrace pro omezení počtu vývrtů
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Termografie (IRT)

měření malých teplotních změn na
povchu s rozlišením až 0,05°C

 používá se kamera ke snímání infračerveného záření a
transformuje ho na viditelný obraz, tzv. termogram.

 termokamery pracují nejčastěji v rozsahu 8-14 μm.
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Termografie (IRT)
• Pomocí termokamery lze například odhalit průnik vody pod

povrch konstrukce vozovky, který je, především v zimních
měsích, jeden z nejčastějších důvodů vzniku poruchy.
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Vysokorychlostní deflektograf (TSD)
• Toto zařízení se používá k bezkontaktnímu měření průhybů povrchu

vozovky při přejezdu referenční nápravy rychlosti 80-90 km/h.
• Podklad pro hodnocení únosnosti vozovky (zbytková životnost,

návrh zesílení)
• TSD stanovuje průhyby vozovky za pomocí doppler-laser snímačů

umístěných na tuhém nosníku.

síťová versus projektová úroveň
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Vysokorychlostní deflektograf (TSD)
• Těchto zařízení je nyní pouze 8, nejblíže k nám ho vlastní výzkumný

ústav IBDiM v Polsku a italský ústav ANAS.
• V současné době se provádí ověřování těchto zařízení a nastavení

systému jejich používání na síťové úrovni.
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Vysokorychlostní deflektograf (TSD)
• Srovnání TSD (ANAS) a FWD (CDV) – provedeno v Itálii na

směrově rozdělené komunikaci – cca I. třída
• SCI300 = D0 - D300
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Radarová interferometrie
- kontinuální měřeni relativních průhybů mostu v běžném provozu, na

několika mistech konstrukce současně
- cilem: zda došlo ke změně přirozených frekvencí kmitáni mostovky
- přesnost svislých pohybů až 0,01 mm

MPO – Geodezie Ledeč nad Sázavou s.r.o.
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Laserové skenování

statické

stop & go

mobilní
až 100 km/h.
500 000 bodů/s
dosah až 75 m.
absolutní
přesnost 1 - 2 cm.

letecké

Laserový skenovací systém (LIDAR - Light Detection And Ranging)
umožňuje bezkontaktní určování prostorových souřadnic, 3D
modelování, vizualizaci složitých staveb a konstrukcí, podzemních
prostor, libovolných terénů atp.
Metodika MD, 2013
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Vysokorychlostní deflektograf (TSD)
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Fotogrametrická metoda (fotosken)
3D model - pouze na základě pořízených fotografií

Fotografie Negrelliho viaduktu a 3D
model jednoho mostního pole
střední chyba v poloze a výšce max. 1 cm

Negrelliho viadukt: fotoplán rozvinutého
válce mostní klenby

ING. JIŘÍ SLÁMA
Geodetická a softwarová kancelář
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Fotogrametrická metoda (fotosken)
detailní ortofotomapa vozovky na mostě (pixel 2 mm)
s relativní výškovou přesností do 2 cm
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Závěr
V současné době je k dispozici čím dál více nedestruktivních
diagnostických metod, které umožňují diagnostikovat stav vozovek a
objektů dopravní infrastruktury.

V případě kontinuálního měření hraje významnou roli také lokalizace
měření.

V řadě případů je účelné použít kombinaci těchto metod. Vždy je ale
potřeba zvážit, v jak velkém rozsahu a které NDT metody použít.

K tomuto účelu je potřeba správcům podat pomocnou ruku ve formě:
- doporučení, metodik
- zpracování vzorových příkladů uplatnění jednotlivých NDT metod,
- uvedení obvyklých cen měření,
- uspořádáním srovnávacích měření apod.

K tomuto cíli směřuje projekt CESTI, v pracovní skupině 6.
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Děkuji za pozornost

Autor: Stryk, Matula, Březina, Janků, CDV, WP6

CDV – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Divize dopravní infrastruktury a životního prostředí

Líšeňská 33a
636 00   Brno



www.cesti.cz

Porovnání chování nízkoteplotních
asfaltových směsí typu SMA

Autor: Jan Valentin, ČVUT, WP1
a kolektiv ČVUT, VUT, Eurovia CS a Total ČR

Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168
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Motivace pro nízkoteplotní asfaltové směsi

• celková energetická náročnost výroby asfaltové směsi
v kontextu cen energií;

• snížení produkce skleníkových plynů (zejména CO2);

• zmírnění dopadů povinné účasti zařízení s vyšším
výkonem než 35 MW v systému hospodaření s
emisními povolenkami (CO2 Emission Trading);

• vývoj v oblasti DNEL a OEL limitů, což představuje
zdravotní a bezpečnostní limity pro hygienu práce
(vztahuje se k PAU);

• aplikace asfaltových pojiv z hlediska REACH a
teplotní omezení (bezpečnostní kritéria zejména u
litých asfaltů).
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Využití nízkoteplotních asfaltových směsí

• běžné aplikace asfaltových směsí;

• asfaltové směsi používané ve vnitřních prostorách
(podlahy v garážích a průmyslových prostorech –
snížení emisí);

• asfaltové směsi v tunelech (snížení emisí);

• provádění krytů na mostech;

• dopravní plochy s požadavky na urychlené uvedení
do provozu (např. vzletové a přistávací dráhy);

• asfaltové plochy s vysokými nároky na tuhost (např.
manipulační plochy v přístavech, odstavné plochy
kontejnerů).
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Aplikace chemických přísad pro NT směsi

• organické přísady na bázi syntetických vosků (montánní a FT parafíny) =>
Romonta, Sasobit, RH, VTB;

• organické přísady na bázi amidů mastných kyselin => Licomont BS;

• organické přísady na bázi kyseliny polyfosforečné (primárně není
přísadou pro výrobu nízkoteplotních směsí);

• organické přísady na bázi aminů či povrchově aktivních látek ovlivňující
smáčitelnost povrchu zrn kameniva a míru vnitřního tření:

• Rediset WMX; IterLow T; CECA Base; Evotherm MA3,

• chemické přísady uplatňující nanotechnologické poznatky a zlepšující
lubrikační efekt pojiva ve směsi (Zycotherm).
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Probíhající rozvoj inovativních řešení

Prováděné experimenty – I. soubor – rok 2013:

• testovány směsi ACO11+ pro obrusné vrstvy;

• kamenivo: Libodřice, Litice;

• asfaltové pojivo: 50/70 dvou různých původů;

• organické přísady: FT parafín, RH parafín, Zycotherm, IterLow; CecaBase

• průmyslově připravená pojiva: NV40, NV41, NV42, 407, ECO2
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Probíhající rozvoj inovativních řešení

Prováděné experimenty – II. soubor – rok 2014:

• testovány směsi SMA11S pro obrusné vrstvy;

• kamenivo: Litice;

• množství pojiva: 5,80 %-hm.;

• asfaltové pojivo: PMB 25/55-55 dvou různých výrobců, PMB45/100-60,
50/70 s PPA;

• organické přísady: FT parafín, RH parafín, Zycotherm, Rediset; CecaBase
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Rozsah provedených porovnání

• stanovení mezerovitosti, vč. objemových hmotností;

• vodní citlivost dle ČSN EN a AASHTO (modifikovaný
přístup):

 standardní ITSR po 72h ve vodní lázni @40°C,
zkoušeno @15°C,

 modifikovaný ITSR s jedním zmrazovacím cyklem (-
18°C), vodní lázeň @60°C a zkoušeno @15°C.

• modul tuhosti dle ČSN EN 12697 26 (metoda IT-CY);

 zkušební teplota 5°C, 15°C, 27°C.

• zkouška odolnosti proti tvorbě trvalých deformací ve
vzduchové lázni při teplotě 60°C a 50°C a s aplikací
10 000 cyklů.
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Rozsah provedených porovnání – chování při
nízkých teplotách
Chování asfaltové směsi v oboru nízkých teplot stanovené na trámečcích:

• pevnost v tahu za ohybu: teplota 0°C; zatěžovací rychlost 50 a 1,25
mm.min-1, rozměry trámečku 50x50x300 mm;

• ochlazovací zkouška TSRST: zamezení smrštění tělesa (εt=0); teplotní
gradient 5°C/h; rozměry trámečků 50x50x200 mm => stanovení
maximálního napětí a kritické teploty.

Relaxace zkouškou tříbodového ohybu na trámečcích:

• zkušební teplota 0°C s využitím trámečků 50x50x300 mm;

• tělesa zatížena na úroveň 2/3 maximální síly zkoušky pevnosti v tahu za
ohybu;

• relaxace vyjádřena jako čas kdy během 10 minut dojde k 50% poklesu
úrovně vneseného napětí (kratší doba = lepší relaxační schopnost);

• v typické ln(x) funkci koeficient „B“ popisuje míru relaxace a parametr „A“
výchozí úroveň z níž začíná směs relaxovat (vyšší A = vyšší kapacita
směsi z hlediska zatížitelnosti).
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Rozsah provedených porovnání – chování při
nízkých teplotách

Odolnost proti šíření trhliny:

• válcová tělesa s průměrem 100 mm nebo 150 mm;

• zkušební teplota 0°C, -5°C nebo -10°C;

• konstantní rychlost zatěžování 5,0 mm/min;

• přímý záznam maximální síly a přetvoření;

• výpočtové charakteristiky: σmax, εmax, geometrický faktor
a lomová houževnatost Klc.
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Základní empirické charakteristiky testovaných
směsí SMA

(°C) (g.cm-3) (g.cm-3) (%)
směs SMA_1 PMB 25/55-55 160 2,508 2,570 2,43
směs SMA_2 PMB 25/55-55 + 3% FTP 140 2,476 2,577 3,91
směs SMA_3 PMB 25/55-55 + 2% RH 140 2,503 2,534 1,21
směs SMA_4 PMB 25/55-55 + 0,1% Zycotherm 140 2,514 2,539 2,92
směs SMA_5 PMB 25/55-55 + 0,5% Rediset 140 2,460 2,584 4,79
směs SMA_6 PMB 25/55-55 + 0,5% CECA 140 2,467 2,529 2,44
směs SMA_7 PMB 25/55-55 + 0,5% Evotherm 140 2,468 2,532 2,53
směs SMA_8 50/70 + 1% PPA 150 2,491 2,544 2,07
směs SMA_9 PMB 45/100-65 160 2,505 2,586 3,13
směs SMA_10 Polybitume 45E 160 2,526 2,613 3,32
směs SMA_11 Polybitume + 3%FTP 140 2,463 2,564 3,95
směs SMA_12 Polybitume + 2%RH 140 2,491 2,541 1,98
směs SMA_13 Polybitume 45E + 0,1% Zycotherm 140 2,469 2,582 4,37
směs SMA_14 Polybitume 45E + 0,5% Rediset 140 2,479 2,580 3,94
směs SMA_15 Polybitume 45E + 0,5% CECA 140 2,493 2,553 2,35
směs SMA_16 Polybitume 45E + 0,5% Evotherm 140 2,447 2,544 2,55

Mezerovitost
Označení směsi Použité pojivo

Maximální objemová
hmotnost

Teplota
hutnění

Objemová hmotnost
zhutněná
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Vybrané charakteristiky PMB pojiv – dynamická
viskozita

Dynamická viskozita @ 6,8 s-1 EN 13302
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Vybrané charakteristiky PMB pojiv – komplexní
smykový modul

Shear modulus master curves @ 20°C
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Trvanlivost nízkoteplotních SMA směsí

Vodní citlivost dle ČSN EN
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Deformační charakteristiky – tuhost směsí SMA

5°C 15°C 27°C
směs SMA_1 PMB 25/55-55 16 915 7 007 3 090
směs SMA_2 PMB 25/55-55 + 3% FTP 16 113 7 005 3 650
směs SMA_3 PMB 25/55-55 + 2% RH 15 379 6 828 2 567
směs SMA_4 PMB 25/55-55 + 0,1% Zycotherm 16 510 6 056 1 700
směs SMA_5 PMB 25/55-55 + 0,5% Rediset 13 265 5 776 2 433
směs SMA_6 PMB 25/55-55 + 0,5% CECA 15 072 6 626 2 070
směs SMA_7 PMB 25/55-55 + 0,5% Evotherm 13 805 5 248 1 796
směs SMA_8 50/70 + 1% PPA 13 805 6 542 2 840
směs SMA_9 PMB 45/100-65 14 789 6 709 1 821
směs SMA_10 Polybitume 45E 17 603 8 385 2 962
směs SMA_11 Polybitume + 3%FTP 10 943 6 106 2 737
směs SMA_12 Polybitume + 2%RH 13 726 6 722 2 798
směs SMA_13 Polybitume 45E + 0,1% Zycotherm 10 859 5 608 1 793
směs SMA_14 Polybitume 45E + 0,5% Rediset 13 499 5 952 1 908
směs SMA_15 Polybitume 45E + 0,5% CECA 13 436 5 639 2 624
směs SMA_16 Polybitume 45E + 0,5% Evotherm 14 345 6 646 1 843

Označení směsi Použité pojivo Modul tuhosti (MPa) při teplotě
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Chování nízkoteplotních SMA směsí v oblasti
teplot <0°C

Odolnost proti šíření mrazových trhlin
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Chování nízkoteplotních SMA směsí v oblasti
teplot <0°C

Pevnost v tahu za ohybu (MPa) @50 mm.min-1
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Chování nízkoteplotních SMA směsí v oblasti
teplot <0°C

Relaxace asfaltové směsi při 0°C
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Identifikace zdrojů znečištění
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Úvod

• Zásadním problémem při hodnocení kvality ovzduší ve
vztahu k dopravě představuje nesnadná kvantifikace
příspěvku jednotlivých zdrojů emisí k tomuto znečištění.

• DC 1 - Definice negativních dopadů dopravy a dopravní
infrastruktury na složky životního prostředí

• Zpracována metodika k objasnění nejvhodnějších postupů
pro odhad podílů jednotlivých zdrojů na základě měření
chemického znečištění ovzduší.

• Metodika je určena pro zpracování dat pokročilými
statistickými metodami.
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Úvod

Podíl dopravy na emisích v roce 2013 (kt.rok-1)
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Metodika identifikace zdrojů znečištění

Východiska pro tvorbu metodiky
• výsledky měření chemického složení škodlivin v ovzduší
• využití statistických metod a receptorového modelováni

=> kvantifikace příspěvků emisních zdrojů k imisím

Základní dělení škodlivin
• skleníkové plyny - oxid uhličitý (CO2), methan (CH4), oxid dusný (N2O)
• látky, na které se vztahují emisní limity - oxid uhelnatý (CO), oxidy

dusíku (NOx), těkavé organické látky s výjimkou methanu (NMVOC,
HC), pevné částice suspendované v ovzduší (PM)

• látky nelimitované, s toxickými účinky na lidské zdraví - olovo (Pb),
oxid siřičitý (SO2), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), ozón (O3)
atd.

• možnost zahrnutí dalších látek
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Metodika identifikace zdrojů znečištění

• Použití vícerozměrných statistických metod analýzy dat,
jako jsou např. metoda hlavních komponent (PCA),
faktorová analýza (FA), vícerozměrná regrese (MRA)

• používá metody absolutních komponentních skóre
(Absolute Principal Component Scores – APCS)

• faktorová analýza ve spojení s metodou absolutních
komponentních skóre a vícerozměrné regrese

• SW - QC.Expert, která má implementován jazyk DarWin
(nebo např. R)
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Praktický příklad

Lokalizace měření

Valašské
Meziříčí

Zahrada obytného domu, Obora II, vzdálenost
od komunikace: 150 m,
intenzita: 17 280 vozidel/24 hodin

N 49°28'58.707"
E 17°58'9.649"
310 m.n.m.
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Praktický příklad

Měřicí zařízení

Čerpadlo Leckel MVS-6 (Německo)

GC/MS QP 2100 - Shimadzu (Japonsko)

Analyzátor VOC 71M-PID - Environment SA (Francie)
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Praktický příklad

Obecné zásady

•v každém kroku se vypočte počet faktorů, APCS a jejich průběh

•jednotlivým faktorům se přiřadí příslušné zdroje

•polutanty se statisticky nevýznamnými příspěvky od identifikovaných
zdrojů se vypustí z dalších výpočtů a dále se neuvažují

•polutanty reprezentované triviálními faktory se z dalších výpočtů vypustí,
ale zahrnou se do konečného hodnocení

•pokud klesne ve kterékoli fázi počet proměnných na 3 nebo méně a/nebo
počet faktorů na jeden, data nejsou vhodná pro faktorovou analýzu.
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Praktický příklad

Příklad vstupní datové matice po transformaci APCS
Date ace flu bap bghipe bzn tol oxy
01/01 89 26 3.2 1.6 1.61 6.48 1.82
04/01 140 34 5.1 3 4.08 6.98 2.24
… … … … … … … …
03/02 120 24 4.6 2.4 1.85 7.07 3.32
06/02 34 11 4.8 3.5 1.45 7.11 2.69
09/02 290 50 18 8.8 3.49 11.98 6.64
12/02 210 35 13 6.5 -9999 -9999 -9999
15/02 300 69 22 9.4 -9999 -9999 -9999
18/02 260 71 11 6.5 -9999 -9999 -9999
21/02 98 37 7.7 3.5 -9999 -9999 -9999
24/02 180 73 14 5.9 -9999 -9999 -9999
27/02 290 55 17 9.8 -9999 -9999 -9999
02/03 27 19 12 6.7 1.74 4.91 1.84
05/03 59 22 4 2 2.24 6.25 2.83
08/03 88 20 7.7 4 1.38 4.47 1.59
11/03 57 16 4.2 2.4 0.95 5.63 1.96
14/03 93 23 3 2.1 0.94 6.19 2.36
… … … … … … … …
… … … … … … … …
24/10 88 16 2.2 1.2 2.56 5.98 1.34
27/10 160 29 6.5 3.3 0.8 7.03 1.77
30/10 76 39 2.5 1.2 0.86 5.28 1.1
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Praktický příklad

První krok

•Identifikovány 2 faktory odpovídající dvěma zdrojům

•polutanty se statisticky nevýznamnými příspěvky od identifikovaných
zdrojů (acenaften a fenanthren) vypuštěny z dalších výpočtů

•první faktor přiřazen lokálním topeništím (vysoké koncentrace v chladných
obdobích, nízké v teplých obdobích), druhý dopravě
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Praktický příklad

Druhý krok

•Identifikovány 2 faktory odpovídající dvěma zdrojům

•polutant s triviálním faktorem (benzen) vypuštěn z dalších výpočtů – jeho
zastoupení ve zdrojích a komunalita jsou velmi nízké

Třetí krok
•Identifikovány 2 faktory odpovídající dvěma zdrojům

•žádné zvláštnosti, výpočet ukončen
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Praktický příklad

F1 F2
Lokální

topeniště Doprava

KMO=0.898
p=0

Látka MSA Komunality Nerozl. F1 % F2 % Odchylka
modelu %

acenaften statisticky nevýznamný
fluoren 0.307 0.830 0 52.9 14.4 32.66
fenanthren statisticky nevýznamný
anthracen 0.295 0.862 0 66,0 11.0 23.04
fluoranten 0.293 0.858 0 61.4 22.2 16.49
pyren 0.264 0.929 0 66.1 19.1 14.84
benzo(a)anthracen 0.261 0.936 0 91.7 32.4 24.11
chrysen 0.256 0.953 0 89.8 13.1 2.92
benzo(b)fluoranten 0.241 0.988 -2.8 85.1 17.9 0.22
benzo(k)fluoranten 0.237 0.997 -1.2 84.7 16.6 0.10
benzo(a)pyren 0.254 0.955 0 86.9 16.7 3.66
benzo(ghi)perylen 0.263 0.933 6.9 76.5 16.9 0.26
dibenzo(ah)anthracen 0.378 0.686 43.2 64.8 7.2 0.84
indeno(1,2,3-cd)pyren 0.257 0.950 0 81.5 14.6 3.94
benzen triviální faktor
toluen 0.588 0.645 37.3 5.2 57.6 0.02
ethylbenzen 0.582 0.905 10.5 3.3 86.5 0.24
m-+p-xylen 0.591 0.920 0 0.8 102.0 2.78
o-xylen 0.583 0.975 -4.9 1.8 103.0 0.20
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Praktický příklad

Porovnání výsledků pro jednotlivé kroky

Polutant Zdroj Krok 1 2 3

BaP

Nerozlišen rel. [%] 0.0 0.0 0.0
abs. [ng.m-3] 0.00 0.00 0.00

F1 - lokální
topeniště

rel. [%] 92.3 88.4 86.9
abs. [ng.m-3] 3.26 3.12 3.07

F2 - doprava rel. [%] 16.7 16.4 16.7
abs. [ng.m-3] 0.59 0.58 0.59

Tol

Nerozlišen rel. [%] 37.0 37.3 37.3
abs. [ng.m-3] 2.44 2.46 2.46

F1 - lokální
topeniště

rel. [%] 5.6 5.3 5.2
abs. [ng.m-3] 0.37 0.35 0.34

F2 - doprava rel. [%] 57.3 57.4 57.6
abs. [ng.m-3] 3.78 3.79 3.8
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Závěr

• Faktorovou analýzou byly identifikovány dva zdroje
znečištění aromatickými uhlovodíky, lokální spalování a
doprava

• V dané lokalitě působí další samostatný zdroj znečištění
ovzduší benzenem, pravděpodobně jde o průmysl

• U některých látek bylo zjištěno, že jejich část pochází z blíže
nespecifikovaných a nerozlišených zdrojů



Děkuji vám za pozornost!
Kontaktní informace:

RNDr. Jiří Huzlík
jiri.huzlik@cdv.cz
+420 724 053 382

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00  Brno

telefon: +420 549 429 374
email: cdv@cdv.cz

www.cdv.cz



CESTI
BIM a řízení stavebních projektů

ve Skanska
Autor: Ing Ivana Krošová, Skanska a.s.

Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence 

Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu 
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BIM a řízení stavebních projektů 
ve Skanska
Ivana Krošová, Skanska a.s. , ivana.krosova@skanska.cz



BIM



BIM ve Skanska

• Celosvětově více jak 8 let zkušeností 

– leader v oboru

• Zkušenosti ze stovek realizovaných projektů 

ve všech oborech stavebnictví

• Ve světě realizace projektů v hodnotách od miliard 

USD (Karolinska hospital, Giant´s Stadium) po 

jednotky desítky milionů (bytová výstavba Finsko)

• Zkušenosti s dopravního i pozemního stavitelství 

a energetiky (Latinská Amerika)

• Vzájemná podpora mezinárodního teamu přes 

Skanska Knowledge Network



Oblasti využití BIM ve Skanska



BIM při realizace stavby



Kontrola kolizí



Geotechnické modelování za pomocí laserového 
skenování
Výměry mohou být spočítány pomocí kombinace naskenovaných podklad

Současný povrch – zemina 

která má být vytěžena

Dokončený výkopy před zásypem

Zákres potrubních rozvodůPráce na skalním podloží - lámání



Řízení strojů pomocí BIM modelů

• Data mohou být využívána 

u strojů jako jsou: rypadla, 

grejdry, tunelářské vrtací 

soupravy, dozery v 

kombinaci s GPS s lokálními 

dopřesňovacími stanicemi, 

pro přesné řízení strojů. 

• Výhody snížení množství 

nadvýkopu snížení potřeby 

geodetických prací



Laser Scanning na dálnici M25 v UK

• Náklady na geodetické práce se snížily o 75%

• Úspora £1 million na úsek stavby

• Návratnost investic 10:1



Digitální vytyčování na stavbě

Klíčové skutečnosti
• 10x rychlejší

• Potřeba 2x méně lidí

• Dokumentace skutečného 

provedení „za pochodu“



Kontroly kvality, přejímky



4D Simulace
Production modeling

(Virtual construction)
Informace získané z modelu

Harmonogram/cyklogram

Harmonogram vytvořen na 

základě informací z  modelu 

a jejich transformací na 

základě tabulek pracností –

tento model je pak zpětně 

napojen na 3D model 

Construction 

management by Tekla
Mäntylinna project

../Meadowlands_Timeliner_08-27-08.wmv
../../xchange/Global BIM/finland/3rd_floor_assembly_FAST.wmv
../../xchange/xchange/BIM_pre/SkanskaScheduling.avi
../../xchange/pilots/mäntylinna/tekla/Schedule1daySteps.avi


Koordinační jednání za použití 3D modelů

 Projekční teamy řeší přímo na stavbě

 Jednání využívají 3D modely

 Problémy a rozhodnutí jsou evidovány 

přímo v modelu

 Stavby Skanska mají  určeného 

koordinátora na BIM

 Problematická místa jsou vizuálně 

srozumitelná pro všechny strany



Modely a data na stavbě

• Dokumentace a modely vždy dostupné

• Dokumentace skutečného provedení vytvářena okamžitě na stavbě

• Možnost užití systémů čárových a QR kódů

• Seznamy dodaného vybavení vytvářeny online

• Snižuje

• závislost na tištěné dokumentaci

• chyby v dokumentaci skutečného provedení



New Karolinska Hospital

Stockholm, Sweden

• Největší projekt Skanska

• Světově největší PPP nemocnice

• 30 letá koncese

• Stavební náklady: 14.5 miliard SEK



Facility Management



Bart’s and the London Hospitals, London

Investice - £1.089miliardy

Celková plocha - 215,000m2

Díky využití BIM modelu při stavbě došlo zkrácení doby 

potřebné pro export dat do FM ze 150 na 5 člověkodnů



Rekapitulace výhod

• Zkvalitnění projektů + snížení nákladů na řešení 
koordinací při výstavbě

• Zrychlení a zpřesnění zpracování výkazů výměr 

• Možnosti sekvencování technologicky náročných 
procesů

• Přesnější kontrola subdodavatelů technologií 
(přesné výkazy vs. skutečnost)

• Názorná kontrola harmonogramu výstavby

• Rychlejší řešení změn v průběhu výstavby

• Velké možnosti propojování s jinými databázemi a 
systémy 



Skanska a BIM v ČR

• Realizují se první dva projekty řízené kompletně za 

pomocí BIM (Riverview Smíchov, Corso Court Karlín), 

částečné použití BIM i u dalších projektů i v oblasti 

dopravního stavitelství

• Pro stavbu Corso máme prvního specializovaného BIM 

koordinátora

• Evidujeme zájem o tento typ řízení projektů u privátních 

klientů především kvůli následnému využití ve Facility

Managementu

• Členství v CESTI, jeden z pracovních balíčků zaměřen na 

BIM 

• Spolupracujeme s technickými univerzitami na výuce BIM 

• Jsme zakládajícím člen Odborné rady pro CZ BIM



Střední

Největší

Nízké

Využití BIM v ČR

Vizualizace

BOZP Green Building

Data Management4D  Plánování

Kontrola Kolizí3D  model Koordinace na stavbě

Výkazy výměr



Automatická kontrola kolizí
Železobeton VS kanalizace

Pohled „Clash Detective“
Skutečný pohled

Pohled po skrytí 

kanalizačního svodu



Manuální kontrola kolizí - Riverview



Monolitické konstrukce Riverview



Confidential

Modely TZB Riverview



Corso Karlín



Corso Karlín



Corso Karlín
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CESTI – BIM v dopravních 

stavbách

Autor: Ing. Josef Žák, Ph.D., FSv ČVUT

Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence 

Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu 

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),

číslo projektu TE01020168
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Obsah prezentace

• Specifika liniových staveb z pohledu informačního modelu 

budovy

• BIM v projekční praxi

• BIM v realizaci

• 3D modelování a převod 2D dokumentace

• Řízené stroje

• Laserové skenování

• Kontrola kvality 
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Specifika liniových staveb z pohledu informačního 

modelu budovy v ČR 

Specifika:

• Stavba liniová – rozsáhlé měřítko

• Kompozice z elementů

• Rekurzivní přístup modelování

• Snadná tvorba základního modelu

• (pravidlo 80/20)

• Není definován obecný/otevřený datový formát.

• IFC pro infrastrukturu?

Zdroj: http://www.infovisual.info/05/025_en.html
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BIM v projekční praxi

Stavby:

• I/20 – Vlčtejn-Stoupací

• R4 – Lety, Čimelice

• Limitace – Převod dat mezi programy:

RIB → ASPE → AutoCAD CIVIL 3D = BIM

• Práce s programy:

• AutoCAD® Civil 3D® – Autodesk Inc.

• Navisworks Manage® – Autodesk Inc.

• ASPE – Valbek s.r.o.

• Business Center Trimble® - Trimble Navigation Ltd.

• RIB STRATIS® - RIB Software AG GmbH.
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Využitím BIM při realizaci

– vybraná témata k řešení

• Práce s BIM modelem / přepracování 2D dokumentace do 

BIM

• Výkazy výměr

• Tvorba harmonogramu

• GPS řízené stroje

• Kontrola více / méně prací

• Řízení průběhu výstavby, BOZP

• Kontrola / přejímka provedeného díla

Stávající zaměření, kvalitativní parametry provedení
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Využitím BIM při realizaci

• Práce s BIM modelem / přepracování 2D dokumentace do 

BIM

• Výkazy výměr

• Tvorba harmonogramu

• V prosinci až březnu – školení pracovníků

• Divize Silniční stavby

• Divize Železniční stavby
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Využitím BIM při realizaci

• Řízené stroje

Zdroj: Aleksander Szerner, Skanska Poland
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Využitím BIM při realizaci

• Kontrola více/méně prací – přesný výpočet objemů

Zdroj: Aleksander Szerner, Skanska Poland
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Kontrola a přejímka provedeného díla
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Kontrola a přejímka provedeného díla

• Měřící techniky
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Kontrola a přejímka provedeného díla

• Ulice Komořanská – Praha

• Konstrukce vozovky, frézování

• ACO 11S PmB 45/80-65    50mm

• PS-EP

• ACL 22S  35/45                  90mm

• PS-EP

• 130 mm frézování
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Kontrola a přejímka provedeného díla

- příklady porovnání kvalitativních parametrů
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Kontrola a přejímka provedeného díla

- příklady porovnání kvalitativních parametrů

Přesná nivelace IRI=0.87

Laser scan IRI=1.10
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Kontrola a přejímka provedeného díla
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Kontrola a přejímka provedeného díla

• Ulice v Holešovičkách

Zdroj dat: Control Systém International, a.s. DIPRO, s.r.o.
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Přínosy vybraných BIM procesů a technologií

• BOZP

• Detailní plánování časoprostorového průběhu stavebních procesů

• Snížený pohyb pěších osob na stavbě

• Úspora nákladů

• Zvětšení výkonů stavebních strojů

• Snížení nákladů na geodetické práce

• Kvalita

• Snížení odchylek v porovnání se stávajícími metodami

• IRI – snížení, Pozitivně hodnoceno uživateli 

• Kontrola

• Zpětně prokazatelná

• Přesná kontrola objemů

• Úspora nákladů 



Děkuji za pozornost

Ing. Josef Žák, Ph.D.

josef.zak@fsv.cvut.cz
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BIM při výpočtu LCC
v projektech dopravní

infrastruktury
Autor: Petr Matějka, ČVUT, WP7

Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168
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Informační modelování budov

• Tvorba parametrického vícerozměrného modelu
• Nástroj řízení výstavbových projektů
• Využití informací v průběhu celého životního cyklu

• Současný stav v ČR
• Plná integrace BIM do výstavbových projektů je problematická
• Nutnost postupně začít využívat konkrétní nástroje BIM

• Světový trend: BIM => VDC
• VDC = Virtual Design and Construction
• BIM jsou nástroje, VDC je metodika práce
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Integrated Project Delivery (IPD)

• Optimalizace projektového řízení
• Využívá nástrojů BIM a VDC
• Přínosy

• Zlepšení spolupráce
• Zlepšení plánování
• Využívání příležitostí
• Snižování odpadů (plýtvání)
• Zvýšení produktivity a efektivity

• Zohledňuje celý životní cyklus Zdroj: danieldavis.com
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Příležitost pro BIM
v projektech dopravní infrastruktury

• Projekty velkého rozsahu a s dlouhou životností
• Široká aplikovatelnost výstupů
• Motivace veřejného sektoru pro zavedení

• Zvýšení transparentnosti a kontrolovatelnosti
• Potenciální úspory při vhodném použití

• Integrace BIM do legislativy
• Podpora D-B a PPP projektů
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Problémy zavádění BIM

• Nedostatečná kvalifikace
• Nedostatečně funkční nástroje
• Nepřipravenost legislativního prostředí
• Nedostatečná informovanost
• Nedostatečná poptávka
• Zvýšené požadavky na spolupráci
• Obtížně vyčíslitelné náklady a přínosy BIM
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Vyčíslení nákladů a přínosů BIM

• Větší množství různých metod
• Obecně teoretické metody

• Pro obhajobu investice často nejsou dostatečné
• Empirické metody

• Srovnání tradičního způsobu a způsobu využívajícího BIM
• Možnost srovnávat konkrétní metody, nebo celý projekt

• Problémy srovnání
• Specifičnost výstavbových projektů
• Dlouhá doba trvání výstavbových projektů
• Nutnost zohlednit celý životní cyklus projektu
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Vyčíslení nákladů a přínosů BIM

• Potenciální řešení
• Metodika vyhodocování efektivity výstavbových projektů při využití

BIM
• Tvroba BIM komparátorů
• Výpočet LCC
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Výpočet LCC

• Existuje teoretická metodika
• Neexistuje konkrétní postup

• Ke každé specifické oblasti je třeba přistupovat individuálně
• Bez kvalitní datové základy se zvyšuje chybovost
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Výpočet LCC

• Proměnné výpočtu
• Pořizovací náklady
• Provozní náklady
• Náklady na obnovu a údržbu
• Náklady na likvidaci
• Délka analyzovaného období
• Faktor času z finančního hlediska (inflace, změna cen…)
• Životnost materiálů a konstrukcí



www.cesti.cz

Výpočet LCC

• Postup řešení
• Definice požadovaných výstupů (čeho chceme dosáhnout)
• Vymezení problému (co budeme sledovat)
• Tvorba modelu pro výpočet LCC (jak to spočítáme)
• Formulace variant (co budeme srovnávat)
• Tvorba datové základny (provedení realizací variant)
• Zpracování dat
• Prezentace výstupů
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Výpočet LCC

• Překážky výpočtu
• Dlouhá doba trvání projektu
• Nedostatek dat pro výpočet celkových LCC
• Problematické ověření správnosti výpočtu
• Obtížná měřitelnost některých proměnných
• Velké množství redundantních metod a nástrojů BIM
• Správné ohodnocení rizika



www.cesti.cz

Konec prezentace

Děkuji za pozornost
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Uplatn€n• ultravysokohodnotn‚ch betonƒ
v dopravn•m stavitelstv•

Jan L. V€tek
Metrostav a.s. a Stavebn€ fakulta •VUT v Praze

P€•sp‚vek byl zpracovƒn za podpory programu Centra kompetence
Technologick„ agentury …esk„ republiky (TA…R) v rƒmci projektu

Centrum pro efektivn• a udr†itelnou dopravn• infrastrukturu (CESTI),
‡•slo projektu TE01020168

WP3 „ Mosty „ Efektivn€j…• konstrukce s vy……•
spolehlivost• a del…• †ivotnost•
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Obsah

‚ Vysokohodnotnƒ beton
‚ Mo„nosti aplikace
‚ Oblasti k …e†en€
‚ P…edpjat‡ nosn€ky
‚ Vƒzkum spojˆ
‚ L‰vka
‚ Z‰vŠr
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Definice

Vysokohodnotn‚ beton
‚ UHPC = Ultra High Performance Concrete
‚ Vyztu„en€ vl‰kny vysok‡ kvality  (UHPFRC)
‚ Pevnost v tlaku > 150 MPa (v‰lce)
‚ Pevnost v ohybu > 15 Mpa
‚ Vodn€ sou‹initel < 0.25
‚ Vysok‰ hou„evnatost
‚ Vysok‰ smykov‰ pevnost
‚ Vysok‰ odolnost proti Œ‹inkˆm prost…ed€
‚ Vysok‰ trvanlivost



www.cesti.cz

Aplikace

‚ L‰vky
‚ Mosty a jejich ‹‰sti
‚ Exponovan‡ detaily

‚ Spoje
‚ Kotevn€ oblasti

‚ Rekonstrukce a opravy
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Oblasti k ‡e…en•„ technologie

‚ N‰vrh smŠsi
‚ Slo„ky, granulometrie kameniva, p…€mŠsi a p…€sady

‚ Zkou†en€ materi‰lu
‚ Vzorky, mo„nosti zkou†ek

‚ Technologie vƒroby
‚ Zpˆsoby beton‰„e, pou„it€ SCC ?, zaji†tŠn€ kvality p…i

vƒrobŠ

‚ OvŠ…en€ vƒroby prvkˆ
‚ Zkou†ky pro ovŠ…en€ kvality• jak‡ zkou†ky, jak zajistit

jejich funk‹nost a spolehlivost

‚ OvŠ…en€ a kontrola konstrukc€
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Oblasti k ‡e…en•„ navrhovˆn•

‚ Materi‰lov‡ parametry a jejich stanoven€
‚ Rezervy spolehlivosti

‚ Metody postupu n‰vrhu
‚ Spolehlivost tahovƒch vlastnost€ UHPC

‚ Dal†€ souvislosti
‚ Kryc€ vrstva vƒztu„e

‚ Kotevn€ oblasti p…edp€nac€ vƒztu„e

‚ Konstruk‹n€ z‰sady (p…esahy vƒztu„e)
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Materiˆlov‰ parametry a jejich zkou…en•
Tahov‰ vlastnosti
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Ohybová
pevnost

4 bodový ohyb

3 bodový ohyb

Experimentˆln• nosn•k
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Ohybová
pevnost

4 bodový ohyb

3 bodový ohyb

Spoje prefabrikovan‚ch prvkƒ
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Ohybová
pevnost

3 bodový ohyb

Spoje prefabrikovan‚ch prvkƒ

C35/45 + UHPC

C35/45
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4 bodový ohyb

3 bodový ohyb

Lˆvka Šelˆkovice
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Test technologie výroby
segmentů

Ov€‡ovˆn• v‚roby
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Ov€‡ovˆn• v‚roby
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001.JPG

V‹STAVBA NOSNŒ KONSTRUKCE L•VKY

Nap•nˆn• zˆv€sƒ
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001.JPG

ZKUŽEBN•CTV• A M•‘EN• DLE PO’ADAVKU RDS

Kontrola sil v zˆv€sech



www.cesti.cz 1919

Zvedˆn• segmentƒ z lodi
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Zvedání segmentů na tyčích

2020
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Montáž posledního standardního segmentu

2121
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Hotová nosná konstrukce lávky

2222



www.cesti.cz

Návrhové zatížení:
1 vozidlo 3,5 t nebo

rovnoměrné zat.
qfk = 3 kN/m2

Zkušební zatížení:
8 vozidel po 3,5 t

(účinnost cca 70%)
Teoretický průhyb: 211 mm

Pružný průhyb: 189 mm
Trvalý průhyb: 12 mm

Celkový průhyb: 201 mm

Statická zatěžovací zkouška

2323
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1. torz.,
f0= 1.565 Hz

změřeno 1,750 Hz

1. vert., f0= 0.705 Hz
změřeno 0,720 Hz

2. vert., f0= 0.897 Hz
změřeno 0,910 Hz

3. vert., f0= 1.233 Hz
změřeno 1,250 Hz

Dynamická zatěžovací zkouška

1. hor., f0= 0.574 Hz
změřeno 0,580 Hz
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Hotová lávka

Hotová lávka
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Zˆv€r

‚ UHPC • †irok‡ pole pro vƒzkum

‚ Materi‰lov‡ zkou†ky• doporu‹en€

‚ OvŠ…ov‰n€ prvkˆ a konstrukc€• inspirace ze zahrani‹€

‚ N‰vrhov‰ pravidla• vŠt†€ statistickƒ soubor + zku†enosti ze
zahrani‹€

‚ Žpravy n‰vrhovƒch normovƒch p…edpisˆ nutn‡ (kryt€)

‚ Nov‡ projekty • dal†€ zku†enosti



D€kuji Vˆm za pozornost
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Kompozitní mostovky
provizorních mostů

Autor: Pavel Ryjáček, Tomáš Rotter a kol,

ČVUT, WP3
Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168
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FRP PRO MOSTOVKY PROVIZORNÍCH MOSTŮ

FRP: Fibre reinforced polymers – kompozit z:
• Vlákna – E-sklo, aramid (kevlar), uhlík
• Matrice – Polyester, Vinylester, Epoxid
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FRP PRO MOSTOVKY PROVIZORNÍCH MOSTŮ

Motivace:
• Nízká hmotnost
• Odolnost
• Minimalizace údržby
• Zesílení v důsledku snížení hmotnosti
Zvláště výhodné pro:
• Lávky pro pěší
• Provizorní mosty
• Mosty, kde vlastní váha je významným faktorem
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FRP PRO MOSTOVKY PROVIZORNÍCH MOSTŮ

Případová studie 1 – systémy pororoštové:
• Vhodné pro Bailey bridge, TMS, MS
• Aplikace Čtyřkoly – omezený rozpočet obce
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FRP PRO MOSTOVKY PROVIZORNÍCH MOSTŮ

Případová studie 1 – systémy pororoštové:
• Vhodné pro Bailey bridge, TMS, MS
• Aplikace Čtyřkoly – omezený rozpočet obce

• Z dlouhodobého hlediska - FRP nejlepší volba
• Nízká hlučnost

Mostovka Materiál Cena, Kč/m2

Ocelové pororošty, 33x33, výška 40mm Ocel 1200,-

GRFP pororošty, 30x30, výška 38 mm FRP 2050,-

Dřevěné dubové fošny Dřevo D30 1736,-
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FRP PRO MOSTOVKY PROVIZORNÍCH MOSTŮ

Případová studie 1 – systémy pororoštové:
• Vhodné pro Bailey bridge, TMS, MS
• Aplikace Čtyřkoly – omezený rozpočet obce
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FRP PRO MOSTOVKY PROVIZORNÍCH MOSTŮ

Případová studie 2 – systémy panelové:
• Vhodné pro Bailey bridge, TMS
• Ve skladech státních hmotných rezerv cca 4km mostu TMS
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FRP PRO MOSTOVKY PROVIZORNÍCH MOSTŮ

Případová studie 2 – systémy panelové:
• Pultruzní profily s nalaminovanou horní a dolní deskou

Horní laminovaná deska

8x I152x80x10

Dolní laminovaná
deska
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FRP PRO MOSTOVKY PROVIZORNÍCH MOSTŮ

Případová studie 2 – systémy panelové:
• Vývoj funkčního vzorku – zkoušky materiálové, ohyb, tlak,

smyk, únava
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FRP PRO MOSTOVKY PROVIZORNÍCH MOSTŮ

Případová studie 2 – systémy panelové:
• Ověření vlivu mrazu a CHRL
• Téměř žádný vliv na únosnost a modul pružnosti
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FRP PRO MOSTOVKY PROVIZORNÍCH MOSTŮ

Případová studie 2 – systémy panelové:
• Výroba a ověření prototypu – jaro 2014



www.cesti.cz

FRP PRO MOSTOVKY PROVIZORNÍCH MOSTŮ

Případová studie 2 – systémy panelové:
• Výroba a ověření prototypu – jaro 2014
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FRP PRO MOSTOVKY PROVIZORNÍCH MOSTŮ

Případová studie 2 – systémy panelové:
• Výroba zkušební série pro nasazení na mostě TMS v

reálném provozu, 2 panely délky celkem 3 m
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FRP PRO MOSTOVKY PROVIZORNÍCH MOSTŮ

Závěr:
• FRP vhodné a efektivní řešení
• Může být při dobrém návrhu cenově přijatelné
• Rizika – zejména vliv vysokých teplot (požár), účinky rázu –

dopravní nehody
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WP2 – Progresivní přístup k technickým, technologickým a
ekonomickým hlediskům kolejové infrastruktury

Jan Tichý, Renata Cvancigerová, Ladislav Vasilenko

Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168

WT2 – Drážní svršek – zvyšování technické úrovně s ohledem
na odolnost a životnost konstrukce

Příprava pro výrobu pražců PKK 13 do zkušebního
úseku
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Činnost 2.2 – Předpjatý monoblokový pražec PKK 13

V rámci činnosti 2.2 byly v roce 2013 plánovány a
provedeny tyto cíle:

• Udělat průkazní zkoušky vstupních materiálů a betonu
C 55/67 XD3, XA1 pro výrobu pražců

• Vyrobit 25 kusů železničních pražců pro požadované zkoušky od SŽDC
dle příslušných norem ( ČSN 13 230 – pražec, 13 481 – upevnění)

• Provést statické a dynamické zatěžovací zkoušky, zkoušky svislého
zatížení a únavové zatěžovací zkoušky

• Provést zkoušky držebnosti hmoždinek v betonu
• Zjistit vliv zateplení formy na vývin nárůstu počátečních pevností betonu
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Činnost 2.2 – Předpjatý monoblokový pražec PKK 13

V rámci činnosti 2.2 byly v roce 2014 plánovány
následující cíle:

• Provést úpravu formy pro výrobu železničních pražců včetně jejího
zateplení skelnou vatou po obvodu o tloušťce 20 mm

• Vyrobit 2 kusy železničních betonových pražců
• Provést měření hydratačního tepla uprostřed a na povrchu pražců
• Provést měření nárůstu krychelné pevnosti betonu v závislosti na čase
• Zahájit proces certifikace pražců a zpracovat návrh technických

podmínek dodacích
• Předvést certifikačnímu orgánu celý cyklus výroby 6 kusů železničních

pražců v upravené formě
• Předat zpracovanou dokumentaci SŽDC ke schválení
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Zkouška průběhu hydratačního tepla v pražci

Upravená zateplená forma
a osazení snímačů pro
měření hydratačního tepla
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Zkouška průběhu hydratačního tepla v pražci

Detail na snímače umístěné uprostřed rozpětí ve
středu a při horním povrchu pražce
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Zkouška průběhu hydratačního tepla v pražci

Záznam teplot během hydratace a náběh pevností v čase
.
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Simulace nárůstu pevností betonu

Cíle optimalizace nového typu železničního pražce PKK 13
pomocí víceúrovňových modelů hydratace betonu

• Kalibrace modelu nárůstu pevností betonu na stupeň hydratace betonu

• Formulace víceúrovňového modelu a kalibrace na experimentu

• Sestavení tabulky doby vnesení předpětí v závislosti na počáteční
teplotě betonu, teplotě okolí a tlouštce izolace v upravené formě

• Vstupními parametry ke kalibraci modelu byly předchozí výsledky
vývinu hydratačního tepla a pevností betonu v čase
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Simulace nárůstu pevností betonu

Závěry studie matematické simulace nárůstu
pevností betonu

• Požadovaná pevnost betonu pro vnesení předpětí do pražce 42 MPa je
dosažena při stupni hydratace 0,431

• Dosažení požadované pevnosti betonu v tlaku během 18 hodin v
zimním období není možné pouze s využitím hydratačního tepla betonu

• V zimním období je potřeba dalších opatření:
- předehřát betonovou směs
- použít urychlovače tuhnutí betonu
- prodloužit dobu zrání betonu nad 18 hodin

• Ve studii byla prověřována efektivita tlouštky zateplení formy
polystyrénem, dostačuje 20 mm EPS
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Proces certifikace pražců PKK 13 a návrh TPD

Proces certifikace pražců provádí TZÚS Praha s.p.,
pobočka Brno

• V červnu 2014 zahájeno zpracování Technických podmínek dodacích
(TPD) pro dodávky pro SŽDC

• V červenci 2014 zahájeno jednání s TZUS, pobočka Brno, o certifikaci
pražce dle zákona č. 22/1997 Sb.

• V srpnu 2014 zaslány na TZUS žádosti o certifikaci a zahájen proces
certifikace.

• Provádí se certifikace dle NV 163/2002 Sb. – pražec jako vybraný
stavební výrobek

• Provádí se certifikace dle NV 133/2005 Sb. – pražec jako prvek
interoperability evropského železničního systému
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Výroba 6 kusů pražců před zástupcem TZÚS Brno

Prázdná zateplená forma před zahájeném betonáže
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Výroba 6 kusů pražců před zástupcem TZÚS Brno

Zkompletovaná forma před zahájeném betonáže
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Výroba 6 kusů pražců před zástupcem TZÚS Brno

Plnění formy čerstvým betonem
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Výroba 6 kusů pražců před zástupcem TZÚS Brno

Hutnění čerstvého betonu ponorným vibrátorem
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Výroba 6 kusů pražců před zástupcem TZÚS Brno

Přikrytí čerstvě vyrobených pražců igelitem
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Výroba 6 kusů pražců před zástupcem TZÚS Brno

Uvolnění předpětí do zatvrdlých pražců
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Výroba 6 kusů pražců před zástupcem TZÚS Brno

Přestřižení drátů u zatvrdlých pražců
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Výroba 6 kusů pražců před zástupcem TZÚS Brno

Zvednutí trojice zatvrdlých pražců a jejich přemístění
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Výroba 6 kusů pražců před zástupcem TZÚS Brno

Přetáčení pražců do konečné polohy
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Výroba 6 kusů pražců před zástupcem TZÚS Brno

Upalování drátů mezi jednotlivými pražci
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Výroba 6 kusů pražců před zástupcem TZÚS Brno

Kontrola pevnosti ztvrdlých pražců Schmidtovým tvrdoměrem
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Výroba 6 kusů pražců před zástupcem TZÚS Brno

Měření roztečí hmoždinek malou měrkou
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Výroba 6 kusů pražců před zástupcem TZÚS Brno

Měření roztečí hmoždinek velkou měrkou
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Výroba 6 kusů pražců před zástupcem TZÚS Brno

Uložení zabalených pražců ve vlhkém prostředí ke zrání
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Předání zpracované dokumentace SŽDC ke schválení

Seznam základních dokladů k předání SŽDC pro schválení

• Doklady o systému kvality a zajišťování trvalé kvality
• Technologický předpis pro výrobu pražce PKK 13
• Kontrolní a zkušební plán pro železniční pražce do zkušebního úseku
• Technické podmínky dodací
• Certifikáty výrobku podle NV 163/2002 Sb. a NV 133/2005 Sb.
• Protokoly a výsledky zkoušek akreditovanými laboratořemi
• Prohlášení o shodě a ES prohlášení o shodě
• Doklady o zdravotní nezávadnosti a vlivu na životní prostředí
• Výkresová a další technická dokumentace
• Podmínky použití v sestavě a ve stavbě



www.cesti.cz

Workshop 2014
VUT FAST Brno   02. 12. 2014

KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., WP2

2_3 Pevná jízdní dráha

„Budování pevné jízdní dráhy při rekonstrukci tunelu“

Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence 

Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu 

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),

číslo projektu TE01020168
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WT 2_3   Pevná jízdní dráha

CHARAKTERISTIKA KONSTRUKCE PEVNÉ JÍZDNÍ DRÁHY – PJD

a)   jedná se o konstrukci pražcového podloží, kde je kolejové lože 

• nahrazeno tuhou konstrukcí např. betonovou deskou, 

b)   tuhost konstrukce je vzhledem na uspořádání PJD prakticky konstantní, 

c)   rektifikace a pružnost upevnění je zajištěna výhradně v uzlech      

upevnění (po 600 resp. 650 mm),

d)   geometrická poloha koleje a její rozpad není ovlivněn kvalitativními      

vlastnostmi kolejového lože,

e)   výrazně delší životnost a snížení nákladů na údržbu,

f)    vyšší pořizovací cena konstrukce PJD,

g)   technologická kázeň při realizaci.
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WT 2_3   Pevná jízdní dráha

Typy konstrukce PJD z hlediska technologie provádění:

a)   PJD z velkoplošných prefabrikovaných panelů, 

b)    PJD s dodatečným kotvením upevňovacích prvků do  

• předem zhotovené betonové desky, 

c)    PJD z monolitické desky se zabetonovanými příčnými 

• pražci,

d)    PJD z monolitické desky se zabetonovanými příčnými 

• dvoublokovými pražci,

e)    PJD s velkoplošnými pražci uloženými na betonové 

• nebo asfaltové desce, 

f)     PJD s vestavnými, kontinuálně podepřenými kolejnicemi

• V současnosti jsou nejpoužívanějšími typy a) a d).
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WT 2_3   Pevná jízdní dráha
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WT 2_3   Pevná jízdní dráha

1. úsek trať Česká Třebová – Přerov, 

úsek Třebovice v Čechách – Rudoltice v Čechách, 

km 9, 530 ÷ 10, 030, obě traťové koleje, dl. 500 m ... zemní těleso

RHEDA 2000 - konstrukční systém s příčnými dvoublokovými

pražci (pražce Pfleiderer + ŽPSV)

2. úsek trať Vsetín – st. hranice ČR / SR, 

úsek Horní Lideč – st. hranice ČR / SR, 

km 23,169 ÷ 23,575, obě traťové koleje, dl. 406 m ... tunel a předportálí

PORR OBB - konstrukční prefabrikovaný systém

- nenáročný na používané mechanizační prostředky

- realizovatelný z velké části domácími materiálovými zdroji ... výroba 

panelů v ŽPSV – (přechodové oblasti PORR + Rail One)

3. úsek ŽSR (SK) trať Nové Město nad Váhom – Trenčín, 

úsek Nové Město nad Váhom – Trenčianské Biskupice, 

U nžkm 102,459 825 - 104,740 000 dl. 2 280,175 m

RHEDA 2000 - konstrukční systém s příčnými dvoublokovými

pražci (pražce ŽPSV) – přechodové oblasti štěrkový žlab s proměnnou  

výškou

4. úsek ŽSR (SK) 

úsek žst Bratislava hl. st., 

km 53,097 945 ÷ 53,707 505, tunel č. 1, dl. 609,56 m ... jednokolejný tunel

PORR OBB - konstrukční prefabrikovaný systém

- realizovatelný výhradně z domácích materiálových zdrojů ... 

výroba panelů v ŽPSV včetně přechodových oblasti

Tento úsek vytypován z důvodů:

- jednokolejný tunel,

- průzkumné práce a projektová příprava,

- logistika prací při realizaci PJD,

- technologie provádění PJD,

- kontrola kvality prací,

- konstrukční uspořádání PJD a přechodové oblasti.
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WT 2_3   Pevná jízdní dráha

4. úsek ŽSR (SK) 

úsek žst Bratislava hl. st., 

km 53,097 945 ÷ 53,707 505, tunel č. 1, dl. 609,56 m ... jednokolejný tunel

PORR OBB - konstrukční prefabrikovaný systém

- realizovatelný výhradně z domácích materiálových zdrojů ... 

výroba panelů v ŽPSV včetně přechodových oblasti

Tento úsek vytypován z důvodů:

- jednokolejný tunel,

- průzkumné práce a projektová příprava,

- logistika prací při realizaci PJD,

- technologie provádění PJD,

- kontrola kvality prací,

- konstrukční uspořádání PJD a přechodové oblasti.
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WT 2_3   Pevná jízdní dráha

Sanace spodní stavby tunelu včetně kolejové jízdní dráhy

- sanace odvodnění tunelové roury,

- sanace odvodňovací středové stoky,

- rekonstrukce kabelových tras,

- rekonstrukce železničního svršku – PJD.

PŘÍČNÝ  ŘEZ
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WT 2_3   Pevná jízdní dráha

Osazovaní armatury

Osazování prefabrikátů PJD

REALIZACE   PJD
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WT 2_3   Pevná jízdní dráha

Osazení bednění

Betonáž PJD

REALIZACE   PJD
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WT 2_3   Pevná jízdní dráha

Betonáž PJD

REALIZACE   PJD
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WT 2_3   Pevná jízdní dráha

REALIZACE   PJD
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WT 2_3   Pevná jízdní dráha

DĚKUJEME ZA POZORNOST  a  přejeme klidné a pohodové prožití vánočních svátků

WP3 MOSTY- efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností

WP5 Ochrana životního prostředí a zelená dopravní infrastruktura

WP6 Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí

WP7 Systémy hospodaření, posuzování trvanlivosti a oceňování životního cyklu v dopravní infrastruktuře
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CESTI
"Výsledky experimentů s bentonitovými těsnícími

rohožemi na fyzikálních modelech trhliny,
konstrukční a dilatační spáry betonových konstrukcí"

Autor: Karel Vojtasík, VŠB TU Ostrava FAST, WP4

Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168
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Pracovní kolektiv VŠB-TU Ostrava FAST

• Vedoucí:
• Karel Vojtasík

• Členové:
• Lukáš Ďuriš, Tomáš Höchsmann, Eva Hrubešová,

Hynek Lahuta, Marek Mohyla, Martin Stolárik
• Hana Sedlářová, Ivana Štěpaníková
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Okruhy – témata rozvíjená v rámci projektu - WG 4

• Konstrukce tunelových ostění

• Ochrana geotechnických konstrukcí – tunelových
ostění před účinky podzemních vod

• Úprava vlastností horninového prostředí



www.cesti.cz

Ochrana geotechnických konstrukcí – tunelových
ostění před účinky podzemních vod

Téma:

Výzkum chování hydroizolačních systémů z minerálních
materiálů.

Možnosti uplatnění uvedených systémů při ochraně
geotechnických konstrukcí z betonu – tunelových ostění
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Provedené experimenty

• Laboratorní zkoušky na fyzikálních modelech hydroizolační
bariéry z bentonitových rohoží

Zkušební zařízení Betonové bloky - trhlina,
konstrukční spára

Betonové bloky – dilatační spára

Hydroizolační bentonitová rohož
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Výsledky experimentů - trhlina
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Výsledky experimentů – konstrukční spára
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Výsledky experimentů – dilatační spára

Experiment probíhá
a zatím nebyl ukončen
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Publikace výsledků

• Vojtasík, K., Höchsmann, T. Výsledky laboratorních
zkoušek účinnosti těsnících systémů z minerálních
materiálů bentonitu, Sborník referátů konference
„GEOTECHNIKA 2014“, Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3519-8

• Celkový počet publikovaných článků 13
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Děkuji za pozornost
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Studium vlastností betonů pro
vodonepropustná tunelová

ostění

Autor: Adam Hubáček, VUT, WP4
Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168
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ÚVOD

• Vodonepropustnost konstrukcí, zejména podzemních, je
problém trvající stovky let. V dřívějších dobách se tato
problematika řešila izolací těchto konstrukcí pomocí jílu,
později se hojně využívala varianta anglických dvorků. Díky
tomuto řešení voda nepřišla do styku s vnějším pláštěm
podzemní konstrukce.

• Dalším řešením problematiky vodonepropustnosti bylo užití
asfaltových pásů, které byly k povrchu konstrukce připojeny
natavením a přizděním přízdívkou. Tato technologie byla
označována jako tzv. “černé vany”.
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ÚVOD

• Od 60. let 20. století se začaly hojně používat fóliové
izolace, svařované z různých druhů polymerů – řada
slabostí
• mechanická perforace
• deformace konstrukcí

• 70. léta 20. století – technologie tzv. “bílých van”. Betonová,
resp. železobetonová konstrukce je sama o sobě vodotěsná
a není potřeba sekundární hydroizolační ochrany.
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BÍLÉ VANY

• Dostatečná vodotěsnost betonu
• Výrazně vyšší působení tlakové vody
• Větší utěsnění konstrukce betonu
• Větší mrazuvzdornost betonu do vzdálenosti 100 metrů od

portálu tunelu
• Minimalizace pracovních spár
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POŽADAVKY NA BETON PRO
VODONEPROPUSTNÁ TUNELOVÁ OSTĚNÍ
• Ostění z vodonepropustného betonu jsou v současnosti

nejvíce rozšířeny v Německu a Rakousku (stavba několika
tunelů)

• Na beton je kladeno několik základních požadavků
• Skladba betonu
• Zpracovatelnost betonu
• Nízký vývin hydratačního tepla
• Minimalizace teplotních gradientů uvnitř a vně konstrukce
• Zamezení vzniku smršťovacích trhlin
• Vysoká vodonepropustnost betonu
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VODONEPROPUSTNOST BETONU

• Samotná zkouška provedená dle ČSN EN 12390-8 není
dostačující

• V TKP 24 MD je uveden postup odvozené od ÖNORM
B3303
• Vyšší zatížení betonu tlakovou vodou – minimálně 0,7 MPa
• Hodnota by měla odpovídat 1,5 násobku reálného očekávaného

zatížení tlakovou vodou
• Delší časový průběh zkoušky
• Maximální povolený průsak - 25 mm
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VODONEPROPUSTNOST BETONU

• Schéma vyhodnocení vodonepropustnosti betonu
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VLASTNOSTI BETONŮ PRO VODONEPROPUSTNÁ
OSTĚNÍ
• Pro účely testování bylo navrženo několik receptur beton

• Referenční
• S Popílkem - částečná náhrada cementu
• S vápencem- částečná náhrada cementu
• Se Zeolitem- částečná náhrada cementu

• Kamenivo
• DTK 0-4 mm, Žabčice
• HDK 4-8 mm, Olbramovice
• HDK 8-16 mm, Olbramovice
• Případně HDK 11-22 mm, Olbramovice
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VLASTNOSTI BETONŮ PRO VODONEPROPUSTNÁ
OSTĚNÍ
• Zkoušky čerstvého betonu

• Zkouška sednutím
• Zkouška rozlitím
• Vývin hydratačního tepla u vybraných receptur

• Zkoušky ztvrdlého betonu
• Pevnost betonu v tlaku po 1, 2, 3, 7 a 28-mi dnech
• Hloubka průsaku dle ČSN EN 12390-8
• Hloubka průsaku dle ÖNORM při tlaku 0,7 MPa
• Hloubka průsaku dle ÖNORM při tlaku 1,2 MPa
• Posouzení objemových změn betonu
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VLASTNOSTI BETONŮ PRO VODONEPROPUSTNÁ
OSTĚNÍ
• Zkoušky čerstvého betonu

• Zkouška sednutím
• Zkouška rozlitím
• Vývin hydratačního tepla u vybraných receptur

• Zkoušky ztvrdlého betonu
• Pevnost betonu v tlaku po 1, 2, 3, 7 a 28-mi dnech
• Hloubka průsaku dle ČSN EN 12390-8
• Hloubka průsaku dle ÖNORM při tlaku 0,7 MPa
• Hloubka průsaku dle ÖNORM při tlaku 1,2 MPa
• Posouzení objemových změn betonu
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VLASTNOSTI BETONŮ PRO VODONEPROPUSTNÁ
OSTĚNÍ
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VLASTNOSTI BETONŮ PRO VODONEPROPUSTNÁ
OSTĚNÍ

Vlastnost
Receptura

R1 Z1 P1 V1

Hloubka průsaku tlakovou
vodou V5 [mm]

9,0 15,0 9,0 8,0

Hloubka průsaku tlakovou
vodou V7 [mm]

11,0 25,0 12,0 16,0

Hloubka průsaku tlakovou
vodou V12 [mm]

12,0 33,0 17,0 26,0

Smrštění po 28 dnech [‰] 0,430 0,275 0,207 0,196
Smrštění po 60 dnech [‰] 0,463 0,324 0,219 0,205
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VLASTNOSTI BETONŮ PRO VODONEPROPUSTNÁ
OSTĚNÍ
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VLASTNOSTI BETONŮ PRO VODONEPROPUSTNÁ
OSTĚNÍ
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ZÁVĚR

• Byl proveden návrh a testování betonů pro
vodonoepropustná tunelová ostění

• Různé varianty receptur betonu s použití příměsí jako
popílek, zeolit, vápenec

• Sledované analýzy na zkušebních tělesech potvrdily
vhodnost používání částečné náhrady příměsí, zejména
popílku pro vodonepropustná tunelová ostění.

• Receptury, u nichž byla část cementu nahrazena popílkem
(P1, P3), dosahovaly v průběhu celého sledování nižších
hydratačních teplot než referenční záměsi. Vývin
kapilárních trhlin bylu betonů s nižším vývinem
hydratačního tepla omezen.
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ČINNOST V ROCE 2015

• Vývin receptur betonů pro vodonepropustná betonová
ostění tunelů

• Testování jednotlivých receptur
• Vyhodnocení receptur
• Zpracování podkladů pro budoucí TKP a TP
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