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Nosník UHPC pro mostní stavby  



VYROBENÝ  PRVEK



VÝSTROJENÍ SKOŘEPINOVÉHO BEDNĚNÍ

PO BETONÁŽI A ZTUHNUTÍ BETONU SE SKOŘEPINOVÉ 
BEDNĚNÍ NOSNÍKU VYSTROJÍ PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽÍ A 
DOPLNÍ SE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PRO NOSNÍK

INSTALACE PŘEDPĚTÍ – MOŽNOSTI:
-Roznášecí podložky zabudované v příčníku
-Roznášení podložky připevněné na dočasném bednění čela



VÝSTROJENÍ SKOŘEPINOVÉHO BEDNĚNÍ



DOPRAVA  A  ULOŽENÍ



EKONOMICKÉ  POROVNÁNÍ

Jedná se o třípolový most, kdy není možná montáž nosníků z prvního nebo třetího pole a montáž se musí 
provádět zpoza opěry.

Jedná se o 42 nosníků „T“, které mohou být nahrazeny nosníky „OMEGA“.

Na vlastní NK je úspora cca 15%.

Úspora je tvořena polovičními náklady na dopravu – je možno vozit dva nosníky najednou a použím
menších jeřábů o jednu až dvě třídy.
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Nosník UHPC



1. Využití vlastností UHPC na mostních stavbách

2. Základní myšlenka – nahrazení ocelových válcovaných nosníků u spřažených  
mostních konstrukcí ocel – beton

3. Využití pro mostní stavby do rozpětí NK 15 metrů

Základní myšlenka projektu



Beton HPC/UHPC = Ultra High Performance Concrete = (ultra) vysokohodnotný beton

- Počátek svět ~1990 ČR 2009

- Vývoj + aplikace stále pokračuje

- Neexistují normy jen národní předpisy

- UHPC pevnost běžně 150 Mpa

- Zpravidla jemnozrnné, 2-8 mm

- Velmi vysoká dávka cementu, mikrosiliky, příměsí a přísad

- Velmi nízký vodní součinitel ~0,22

Vývoj betonu UHPC



Složení betonu:

CEM I + mikrosilika + mletý křemen = ~ 950 kg

Písky max. zrno 2 mm

Ocelové drátky 0,17/12 mm

Superplastifikátor

Vodní součinitel w = 0,25

Konzistence: samozhutnitelný, Hg kužel min 300 mm

Optimalizace složení s ohledem na realitu prefy!

Správný postup míchání: pořadí složek a časy míchání (10 min)

Vývoj betonu UHPC



Prefa záměrně 100/115 tzn. max dle ČSN EN 206 + vysoké reziduální pevnosti

Parametry betonu:

C 100/115 XC4, XF4, XA3  - SCC

Pevnost v tlaku – krychle 135,1 MPa (141,2 MPa 90d, )    

– válce 133,3 MPa (139,8 MPa 90d, ) 

Statický modul pružnosti: 44,4 GPa

Pevnost v tahu ohybem: 25 MPa

Odolnost proti CHRL – C, po 200 cyklech: 20 g/m2

Součinitel mrazuvzdornosti po 200 cyklech: 1,0

Hloubka průsaku tlakovou vodou: 2 mm

Vývoj betonu UHPC



Vývoj betonu UHPC



Základní nosník z UHPC pro spřažené 

konstrukce nebo konstrukce ze

zabetonovaných nosníků

Příklad – výška pro rozpětí <10 m

Plocha příčného řezu 620 CM2

Objem pro délku 10 m – 0,62 M3

Hmotnost  - 1,6 t

11 lan 15,7 mm 1660/1860 MPa

Předpínací síla 2,4 MN

Průměrné napětí v betonu 39 MPa

Projekční práce



Příklad použití – mostní konstrukce ze zabetonovaných nosníků

Deska železobetonová C30/37

Hustá příčná výztuž procházející skrze žebra nosníků je nahrazena příčným předpětím lany typu 
Monostrand po vzdálenosti ~1 m.

Ztracené bednění z desek Cetris nebo UHPC

Projekční práce



Konkrétní použití – most na účelové komunikaci v lomu Chrtníky o rozpětí 8,5 m

Projekční práce



Betonáž nosníků



Montáž nosníků



Příčné předepnutí



Zatěžovací zkouška



Průhyb nosníku při zatěžovací zkoušce

Zatěžovací zkouška

Průběh poměrných přetvoření dolního líce nosníku při zatěžovací
zkoušce



1. Suroviny a technologie míchání

2. Forma a lití betonové směsi

3. Závitová pouzdra

4. Dlouhodobé sledování 

Poznatky a poučení



Poznatky a poučení



Dlouhodobé sledování





www.cesti.cz

Děkuji za pozornost


