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Abstrakt
Tématem bakalá ské práce je využití zkušebního prefabrikátu pro most na místní komunikaci.
Ú inky od zatížení na nosnou konstrukci jsou ešeny metodou spolup sobící ší ky. Práce se
v nuje posouzení konstrukce podle mezních stav .
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Abstract
The theme of the bachelor’s thesis utilization of test panels as the road bridge structure. The
effect of the load on supporting bars is determined by method of cooperate width. The thesis
is devoted to limit states assessment of the structure.
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1 ÚVOD

Úkolem bakalá ské práce je využití zkušebního prefabrikátu pro most na místní

komunikaci. Most je ešen metodou spolup sobící ší ky. Skute né deskové p sobení

konstrukce se p evádí na prutové. Most se nachází v obci Komo any u Brna. Tato obec

pat í pod Jihomoravský kraj (okres Vyškov).
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2 VŠEOBECNÁ ÁST

2.1 Identifika ní údaje mostu

Stavba: Most v obci Komo any p es eku Rakovec

Kraj: Jihomoravský

Katastrální území: Vyškov

Obec: Komo any

Okres: Vyškov

Úhel k ížení: 90°

2.2 Technický popis

Most p evádí komunikaci v obci Vyškov p es eku Rakovec. Most bude zhotoven ze

dvou prefabrikovaných panel . Panely jsou dlouhé 7,39 m a široké 2,49 m. Panely

budou p evráceny tak, aby se trhliny nacházeli v tla ené oblasti. Z toho plyne, že

p vodn horní výztuž bude nyní tvo it dolní taženou výztuž a naopak. P vodn vzniklé

trhliny budou zality epoxidovou prysky icí. Pro zpevn ní konstrukce budou mezi

prefabrikáty a nadbetonávkou použity sp ažující trny. Nosníky jsou uloženy p es

asfaltovou lepenku na úložný práh. Celková ší ka mostu je 3,65 m a ší ka mezi

obrubami je pouze 2,75 m. Most bude ešen jako jednosm rný. Délka p emost ní je

9,5 m. Rozp tí mostu je 6,98 m. Na horním povrchu vozovky bude asfaltová vrstva

tlouš ky 60 mm. Pod touto asfaltovou vrstvou bude lepenka o tlouš ce 10 mm. Most

nemá navržené chodníky.
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3 UMÍST NÍ MOSTU

Místním ú adem byly zadány dv možné umíst ní toho mostu. Z d vodu lepší

p ístupnosti a lepšímu p ipojení byla zvolena druhá varianta, viz obr. A1, A2.

K zjišt ní ezu korytem v tomhle míst bylo použito nivelace a délky byly m eny

svinovacím metrem. Výsledný ez viz výkresová dokumentace podélný ez C-C.

Výškové umíst ní bylo zvoleno tak, aby most navazoval na plánovanou komunikaci a

aby tento most nevytvá el p ekážku p irozenému vodnímu toku.

Obr. A1

Obr. A2
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4 MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY

4.1 Pevnost betonu

Prefabrikáty jsou zhotoveny z betonu C30/37. Charakteristická pevnost betonu v tlaku

(válcová) je 30 Mpa. Ve statickém výpo tu je brána návrhová hodnota Fcd = 17 MPa.

4.2 Poloha výztuže a množství výztuže

4.2.1 Výztuž prefabrikátu

Dolní tažená podélná výztuž prefabrikátu je tvo ena 8 profily s pr m rem 20 mm a 4

profily s pr m rem 16 mm. Výztuž je uložena na p í nou výztuž profilu 16 mm. Tato

p í ná výztuž má nominální krytí 55 mm.

Horní tla ená podélná výztuž je tvo ena 4 profily 14 mm, 7 profily 16 mm a 2 profily

20 mm. Výztuž je uložena na p í né výztuži profilu 8 mm a je uložena tak, aby byla

spln na nominální hodnota krytí 40 mm.

Prostorová výztuž je tvo ena dolním pasem profilu 16 mm a horním pasem profilu

14 mm a mezilehlou diagonálou. Modul vlny je 202,5 mm. Jak už bylo zmín no, tento

dolní pás je uvažován jako tažená výztuž a horní pás jako tla ená výztuž, viz p íloha B2

str.17 (obr. B.5).

4.2.2 Výztuž nadbetonávky a dobetonávky mezi panely

Pro výztuž nadbetonávky byly použity profily pr m ru 14 mm po 200 mm. Dále zde

byly použity sp ažující trny pr m ru 20 mm. Je zde i umíst na ohnutá výztuž profilu

8 mm, která bude sloužit k p ichycení íms. V dobetonávce mezi panely byla použita

výztuž pr m ru 20 mm a t mínky pr m ru 10 mm.
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4.3 Pevnost oceli

Prefabrikát je vyztužen výztuží B 500B. Charakteristickou mez kluzu  fyk = 500 MPa.

Návrhová pevnost výztuže fyd = 434,8 MPa

4.4 Porušení prefabrikátu trhlinami

Na obrázcích je vid t porušení prefabrikátu p i zkouškách. Tyto trhliny budou p i

navrhovaném uložení v tla ené ásti a budou zality epoxidovou prysky icí.

Obrázky prefabrikátu porušeného trhlinami

Obr. A3 Obr. A4
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Obr. A5

Obr. A6
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5 SPODNÍ STAVBA

Dle maximálního zatížení na jednu pilotu 231,19 kN byly navrženy piloty konstruk n .

Po domluv s odborníkem byly navrženy 4 piloty o pr m ru 600 mm a délce 6 m.

Výztuž pilot 8 kus R16. Do t chto pilot bude vetknut úložný práh o ší ce 840 mm

a výšce 400 mm. Na úložný práh navazuje záv rná ze  ší ky 300 mm a výšky 500 mm.

Úložny práh a záv rná ze bude vyztužen podélnou výztuží a t mínky podle výkresu.

Z d vod uložení prefabrikátu na úložný práh budou prefabrikáty se íznuty.

Obr. A7
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6 ZÁSADY A VÝSLEDKY STATICKÉHO EŠENÍ

Tato ást zprávy vychází z použitých p edpoklad a statického výpo tu.

6.1 Použité p edpoklady

Výpo et byl proveden podle pravidel a ustanovení daných normami

SN EN 1992-1-1 [1] a SN EN 1992-2 [2].

Zatížení bylo nanášeno podle zásad SN EN 1991-2 [3]. Zatížení od dopravy bylo

provedeno pomocí metody spolup sobící ší ky. Ú elem statického výpo tu bylo

zjišt ní, zda konstrukce p enese plošné užitné zatížení 5 kN/m2. Po zjišt ní, že tahle

konstrukce spolehliv vyhoví, byla zjiš ována maximální možná hmotnost

dvounápravy.

6.2 Výpo tový model

Pro výpo et maximálních ohybových moment , smykové únosnosti a reakce se úloha

p evádí na prutový model o ší ce 1 metr. U pohyblivého nahodilého zatížení je použita

metoda spolup sobící ší ky. Podle daných pravidel se stanoví nejv tší namáhání pruhu

desky o ší ce 1 metr v podélném sm ru. Ohybové namáhání v p í ném sm ru a ú inky

kroucení se zvláš nepo ítají. Dále je popsáno že ohybové momenty v p í ném sm ru

jsou konstantní.

6.3 Zatížení

P i výpo tu bylo uvažováno se zatížením stálým, které obsahuje zatížení od vlastní tíhy

konstrukce, zatížení vozovkou, ímsami, vybavením mostu apod. a se zatížením

dopravou.
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6.3.1 Stálé zatížení

Stálé zatížení je reprezentováno vlastní tíhou nosné konstrukce mostu, tíhou vozovky,

íms a zábradlí. Výpo et a p í ný ez mostem viz p íloha B2 str.2 (obr. B.1)

Vlastní tíha nosné konstrukce byla p epo ítána na zat žovací ší ku jeden metr. Zatížení

bylo rovnom rn rozneseno na ší ku obou prefabrikovaných panel .

Skladba vozovky je 60 mm.

ímsy jsou provedeny oboustrann po celé délce mostu v ší ce 0,45 m

Tíhy všech materiál byly ur ovány dle SN EN 1991-1-1 [4].

6.3.2 Zatížení dopravou

Ú elem statického výpo tu bylo zjišt ní, zda konstrukce p enese plošné užitné zatížení

5 kN/m2. Po zjišt ní, že tahle konstrukce spolehliv vyhoví, byla zjiš ována maximální

možná hmotnost dvounápravy. Postupn zjiš ovaná hmotnost byla nakonec stanovena

na 14 tun. Rozm ry mezi nápravami a dosedací plochy kol byli p evzaty z EN z LM1.

Dále byl most zatížen reálným zatížením Tatrou 815 S1. Osové vzdálenosti kol a

nápravové hmotnosti tohoto reálného zatížení byly p evzaty z technických listu Tatry

815 S1.

Nápravové zatížení bylo roznášeno pod úhlem 45° k ose tažené výztuže, viz

p íloha B2 str. 4, 6, 7, 9, 10 (obr. B.2, B.3, B.4). Hodnoty zatížení a sou initel byly

uvažovány dle SN EN 1991-2 [3].

6.4 Stanovení mezního stavu únosnosti prefabrikovaných panel

v ohybu

Únosnost byla stanovována tak, že hodnoty stálého a maximálního nahodilého zatížení

byly nejprve stanoveny na zat žovací ší ku jeden metr a pozd ji p epo ítány na

zat žovací ší ku jednoho prefabrikátu, která je 1,49 m. Výpo et byl proveden podle

SN EN 1992-1-1[1] a SN EN 1992-2 [2], viz p íloha B2 str. 17-23.

Poté byly spo ítány návrhové charakteristiky materiál . Charakteristické hodnoty
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materiálových charakteristik, krytí hlavní nosné výztuže a po et profil výztuže byly

získány z podklad a charakteristik prefabrikát . Byl zjišt n maximální ohybový

moment, který p enese jeden prefabrikát. Maximální ohybový moment na prefabrikátu

byl po ítán dvakrát. A to ve dvou polohách prefabrikátu konfigurace 1 a konfigurace 2

viz p íloha B2 str.17 (obr. B.5) Nejd íve byl vypo ítán ohybový moment p i oto eném

uložení prefabrikátu a následovn byl vypo ítán moment p i p vodním uložení

prefabrikátu. Z tažené výztuže se stala tla ená a naopak. Z výsledk a z d vodu aby se

trhliny nacházely v tla ené ásti, byl prefabrikát ponechán v téhle oto ené poloze, viz

p íloha B2 konfigurace 1. Nakonec byly porovnány hodnoty od maximálního zatížení

Med a hodnoty, které tomuto zatížení vzdorují Mrd.

Celkový moment, který konstrukce p enese, je MRd = 343,97 kN•m.

Momenty od jednotlivých zat žovacích stav na jeden prefabrikát:

stálé zatížení  Mg,d= 204,83 kN•m viz p íloha B2 str.15

max. zatížení od dopravy Mq,k2 = 127,77 kN•m viz p íloha B str.15

MRd  Mg,d + Mq,k2

343,97 204,83 + 127,77

343,97 kN•m 332,6 kN•m
6.5 Posouzení mezního stavu únosnosti prefabrikovaného panelu ve

smyku

Únosnost stanovená na prefabrikovaném panelu byla porovnána s maximální

posouvající silou, která se skládá ze stálého zatížení a z maximálního nahodilého

zatížení. Hodnoty posouvajících sil byly p epo teny na zat žovací ší ku panelu 1,49 m.

VRdc  VEd,max

256,0 kN 192,97 kN
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6.6 Posouzení mezního stavu použitelnosti

Prefabrikát ší ky 1,49 m byl p eveden na ideální pr ez. P i porovnání nap tí

prefabrikátu v tahu s pevnosti betonu v tahu za ohybu, bylo zjišt no, že v prefabrikátu

vzniknou trhliny. Pr ez byl p epo ítán na pr ez s trhlinou.

6.6.1 Omezení tlakových nap tí

Podmínky omezení tlakových nap tí, lineárního dotvarování a omezení nap tí ve

výztuži byly spln ny, viz p íloha B2 str.27

6.6.2 Kontrola ší ky trhlin

Ší ka trhliny stanovená výpo tem vyšla wk = 0,248 mm, což je menší než

wLim = 0,3 mm, viz p íloha B2 str.28.

6.6.3 Výpo et p etvo ení

P etvo ení bylo vypo teno pouze orienta n . Byl vypo ítán pr hyb krátkodobý se

stálým zatížením a nahodilým zatížením a pak pr hyb dlouhodobý se stálým zatížením.

Pr hyb od smrš ování nebyl zjiš ován z d vodu, že byl panel vyroben již p ed dv ma

roky.

6.7 Prostorové uspo ádání mostu p es vodote

Kontrola umíst ní mostu do terénu, tak aby nevytvá el p ekážku p irozenému odtoku

vody p i všech odtokových stavech. Z d vodu, že se 100letá voda vyleje z koryta, byl

pr tok kontrolován s 50letým pr tokem. Z výsledk je z ejmé, že most nebude vytvá et

p ekážku p irozenému vodnímu toku, viz p íloha B2 str. 35.
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6.8 Návrh úložného prahu

Úložný práh byl navržen na stálé zatížení a na maximálního užitného zatížení. Podélná

výztuž je navržena pro horní okraj. Z konstruk ních zásad je tato výztuž použita i pro

spodní okraj. P í n je úložný práh, vyztužen šesti st ižnými t mínky.

6.9 Shrnutí statického výpo tu

Pro vypo et byl použit prost podep ený nosník. Ze zatíženého nosníku byly získány

vnit ní síly p sobící na konstrukci, které byly porovnávány s únosností jednotlivých

prvk konstrukce.

Všechny posuzované ásti vyhov ly na mezní stav únosnosti i na mezní stav

použitelnosti.
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7 ZÁV R

Maximální možné zatížení, p i kterém most vyhoví, bylo stanoveno na 14 tun. Most

bude sloužit p evážn automobilové doprav a dále cyklist m a chodc m a tato

únosnost je více než dosta ující. Most byl také posouzen na reálné zatížení od Tatry 815

S1, proto je možné v p ípad pot eby zp ístupnit tento most i t žším vozidl m. Jejich

hmotnost však nesmí p ekro it zatížení, na které je most posouzen.

P i tomto zatížení vyhov l most na mezní stav únosnosti v ohybu i ve smyku dle normy

SN EN 1992-1-1 [1] a SN EN 1992-2 [2]. A dále vyhov l i na mezní stav

použitelnosti.
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL

Ac plocha betonu

As plocha výztuže

gk stále zatížení v KN/m

Gk tíha – plocha krát objemová tíha

h výška vrstvy

Vgd návrhová hodnota posouvající síly od stálého zatížení

Mgd návrhová hodnota ohybového momentu od stálého zatížení

Rgd návrhová hodnota reakce od stálého zatížení

Vqd návrhová hodnota posouvající síly od nahodilého zatížení

Mqd návrhová hodnota ohybového momentu od nahodilého zatížení

Rqd návrhová hodnota reakce od nahodilého zatížení

br roznášecí ší ka

bs spolup sobící ší ka

LM1 zat žovací model 1

MEd návrhová hodnota p sobícího ohybového momentu

VEd návrhová hodnota posouvající síly

MRd návrhová hodnota ohybového momentu na mezi únosnosti

VRd návrhová hodnota posouvající síly na mezi únosnosti

fcd návrhová pevnost betonu v tlaku

fck charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku ve stá í 28 dní

fcm pr m rná hodnota válcové pevnosti betonu

fctm pr m rná hodnota pevnosti betonu v dost edném tahu

fctk charakteristická pevnost betonu v dost edném tahu

fctd návrhová pevnost betonu v dost edném tahu

ecu3 mezní pom rné stla ení betonu

gc díl í sou initel betonu
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gs díl í sou initel oceli

Es návrhová hodnota modulu pružnosti betoná ské výztuže

fyk charakteristická mez kluzu betoná ské výztuže

fyd návrhová mez kluzu betoná ské výztuže

eyd pom rné p etvo ení výztuže na mezi kluzu

es pom rné p etvo ení výztuže

l rozp tí

q hodnota spojitého zatížení

nap tí

c nap tí v betonu

s nap tí v betoná ské oceli

wk ší ka trhliny

sr vzdálenost trhlin

esm st ední hodnota pom rného p etvo ení výztuže p i dané kom. zatížení

ecm st ední hodnota p etvo ení betonu mezi trhlinami

l ohybová štíhlost
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10 SEZNAM OBRÁZK

A.1,2 mapky umíst ní mostu
A.3,4,5,6 obrázky trhlin v prefabrikátu p i zkoušce

A.7 se íznutí prefabrikátu
B.1  p í ný ez mostem k znázorn ní stálého zatížení

B.2 Nahodilé zatížení – dvounáprava 14tun – roznos pro ohybový moment
B.3 Nahodilé zatížení – dvounáprava 14tun – roznos pro posouvající sílu

B.4 Nahodilé zatížení – dvounáprava 14tun – roznos pro maximální reakci
B.5 Namáhání ohybovým momentem

B.6 Obrázek koryta
B.7 Podélný ez pro ur ení aby se most nestal p ekážkou vodnímu toku
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11 SEZNAM P ÍLOH

A PR VODNÍ ZPRÁVA STATICKÝM VÝPO TEM

B1 POUŽITÉ PODKLADY

B2 STATICKÝ VÝPO ET

B3 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE


