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ABSTRAKT 

P edkládaná disertační práce je zamě ena výzkum v oblasti kluzných trnů a 

dimenzování cementobetonových krytů pomocí metody konečných prvků. Teoretická část 
popisuje historii a současný stav techniky ve světě a v České republice. Praktická část 
práce obsahuje popis návrhových metod pro posouzení, diagnostiku cementobetonových 

krytů rázovým za ízením FWD a popis laboratorních zatěžovacích zkoušek na trámcích 
s vloženým kluzným trnem. Výsledky mě ení a modelování jsou ově eny v reálných 
provozních podmínkách na testovacích úsecích. Na základě výsledků disertační práce byly 

navrženy a po jejich následné revizi schváleny změny normy (ČSN 736123-1) týkající se 
polohy kluzných trnů. Dále byly vypracovány metodické pokyny pro mě ení polohy 
kluzných trnů a kotev a diagnostiku rázovým za ízením FWD. Závěr práce shrnuje a 
vyzdvihuje výsledky disertační práce. 

 

ABSTRACT 

The presented dissertation is focused on research in the field of dowels and design of 

concrete pavements using the finite element method. The theory part describes the history 

and the currently used techniques in the world and in the Czech Republic. The practice part 

of the dissertation contains a description of design methods, diagnostics of concrete 

pavements by using FWD and a description of laboratory tests on beams with inserted 

dowels. The results of measurements and modelling are verified on real operating 

conditions on testing fields. Based on the dissertation results, the amendment of the Czech 

standard ČSN 73 6123-1 regarding the position of dowels were proposed and approved. In 

addition, methodological guidelines of the Ministry of Transport regarding the 

measurements of the dowels and tie bars position and diagnostic by FWD was approved. 

The conclusion of the work summarizes and emphasizes the results of the dissertation. 
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1  ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Cementobetonové kryty vozovek jsou navrhovány pro silně zatížené vozovky 
pozemních komunikací a letišť. S jejich užíváním je spojena celá ada dílčích témat, které 
je nutno ešit tak, aby tyto kryty dob e plnily svoji funkci po celé návrhové období. Jedním 
z nich je problematika kluzných trnů umístěných v p íčných spárách krytu. Modelování 
zatížení, vznikajících p i p ejezdu těžkých nákladních vozidel metodou konečných prvků, 
poskytuje cenné informace o napjatostním stavu CB desek. Výsledky modelování lze 
ově it praktickým mě ením za použití tenzometrických snímačů vhodně umístěných do 
konstrukce vozovky nebo laboratorními zkouškami. 

Disertační práce se zamě uje na ešení výše uvedených témat p i použití kluzných trnů 
umístěných v p íčných spárách nevyztužených cementobetonových krytů a stanovení vlivu 
různých parametrů výztužných prvků na životnost konstrukce. Studie vlivu kvality 

kluzných trnů, chování v oblasti p íčných spár a vývoj nových materiálů umožní nalézt 
vhodná alternativní ešení za účelem prodloužení provozní způsobilosti a životnosti 
dopravní infrastruktury na síti dálničních konstrukcí a letištních drahách a plochách. 

2  CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem disertační práce je zavedení nových poznatků z technologie výstavby, 

týkajících se použití alternativních materiálů a rozměrů kluzných trnů, navrhování 
cementobetonových krytů metodou konečných prvků do podmínek České republiky a 
možnost využití poznatků v běžné praxi. 
Tohoto cíle bude dosaženo následujícími dílčími postupy: 

 Sumarizace informací o současném stavu technologie, vlastností kluzných trnů a 

dimenzování cementobetonových krytů a provedení rešerše odborné literatury 
týkající se dané problematiky. 

 Modelování a dimenzování cementobetonových krytů pomocí metody konečných 
prvků. 

 Optimalizace návrhu nových typů kluzných trnů, popis vlastností a vhodných 
nenormových zkoušek a dopad použití na životnost konstrukce. 

 Využití rázového za ízením FWD pro diagnostiku cementobetonových krytů a 
využití výsledků pro posouzení konstrukce. 

 Formulace návrhu změn normy (ČSN 736123-1) týkající se p edepsané polohy, 
rozměrů a alternativních materiálů kluzných trnů. 

 Definování závěrů a doporučení pro další výzkum a využití výsledků v praxi. 

Cíle práce byly voleny v souladu se zadáním disertační práce pro objasnění sledované 
problematiky. Výzkum a vývoj v této oblasti p ispěje k pokroku v dimenzování a realizaci 

cementobetonových krytů. 
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3  SOUČASNÝ STAV POZNATK  

Technologie výstavby cementobetonových vozovek se datuje od 30. let 20. století, kdy 
se provádělo betonování CB krytů do pevných bočnic. Od 60. let 20. století byly pevné 
bočnice nahrazeny kluznými a v tomto období dochází k významnému rozvoji výstavby 

CB krytů. P íčné a podélné spáry však nebyly kotveny výztužnými prvky (kluzné trny, 
kotvy) a dochází ke vzniku poruch typických pro tuto technologii – vertikálních pohybů na 
spárách a následně vzniku tzv. schůdků. Od ř0. let 20. století se začíná používat 
technologie kotvení spár a dvouvrstvého CB krytu. Technologie výstavby nevyztužených 
cementobetonových krytů s kluznými trny v p íčných spárách se v ČR používá od roku 
1994. Existuje celá ada článků a zpráv výzkumných projektů k  tématu uplatnění kluzných 
trnů a kotev a dimenzování CB krytů. Níže jsou uvedeny pouze vybrané a nejaktuálnější 
z nich. 

 

3.1 REŠERŠE LITERATURY 

Dimenzování vozovek s cementobetonovým krytem prošlo velmi rychlým vývojem. 
Současně došlo k rozvoji nových technologických postupů a materiálů, které lze p i 
výstavbě CB krytu použít. Stanovení napjatostního stavu CB krytu pomocí empirických 
postupů neposkytuje dostatečně p esné výsledky. Vzhledem k rozvoji výpočetní techniky a 
programů, pracujících na principu metody konečných prvků, je možné detailnější 
posouzení chování konstrukcí vozovek, které jsou vystaveny dynamickému namáhání od 
těžké nákladní dopravy. Modelování a studie zahraničních expertů na danou problematiku 
současně upozorňují na vznik tahových napětí v betonu v okolí kluzných trnů na čele 
p íčné spáry. 

3.1.1 Kluzné trny 

V Evropě se běžně vyrábějí kluzné trny a kotvy ocelové, které se opat ují ochranným 
povlakem. Vychází se z požadavků EN 13Ř77-1 a EN 13877-3. 

V USA a dalších zemích se používají také jiné alternativy materiálů a jiné než kruhové 

prů ezy kluzných trnů. Mezi tyto alternativy pat í: 
 kompozitní materiály bez povlaků (Fiber Reinforced Polymer FRP a Glass Fiber 

Reinforced Polymer GFRP), 

 ušlechtilé oceli bez povlaků (nerezová ocel apod.) 

 ocelové trny, které mají povlak z epoxidových a jiných materiálů. 
V zahraniční literatu e se setkáváme s výzkumem možných alternativních materiálů 

kluzných trnů. Rozsáhlou výzkumnou zprávu zpracovali Roger M. Larson a Kurt D. Smith. 
Zpráva je zamě ena na srovnání mě ení spolupůsobení desek rázovým za ízením FWD na 
pokusných úsecích s p íčnými spárami osazenými různými typy kluzných trnů kruhového 
prů ezu. V podstatě se jedná o zprávu shrnující dosavadní zkušenosti s touto 
problematikou. Některá mě ení spolupůsobení byla provedena na starších typech 

konstrukcí (p ibližně 15-30 let) a byla také hodnocena antikorozní ochrana oceli 
z epoxidových povlaků. [1] 
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Významnou výzkumnou zprávou je také publikace shrnující výsledky testování 
eliptických prů ezů kluzných trnů, kterou vydal Center for Transportation Research and 

Education (Iowa, USA). Podle studie by eliptické kluzné trny měly snižovat tahová napětí 
v oblasti kluzných trnů. [2] 

Tento typ byl nainstalován do p íčných spár pokusných úseků a dlouhodobě sledován 
p edevším p enos zatížení (Load Transfer Efficiency - LTE) rázovým za ízením FWD, 
rozevírání spár a index nerovnosti IRI p i teplotním namáhání a také bylo provedeno 
modelování konstrukce pomocí MKP (obr. 1). 

      

Obr. 1: Eliptický prů ez kluzného trnu (vlevo), umístění v p íčné spá e na 
podkladcích (vpravo) 

Významným zdrojem informací k nově vyvinutým kluzným trnům, jejich umístění a 
rozměrům jsou seminá e po ádané American Concrete Pavement Association. Poskytují 
aktuální informace o sledovaných úsecích a nová progresivní ešení p íčných spár CB 

krytu. Zajímavým ešením jsou nově zkoušené eliptické profily kompozitních materiálů, 
duté nerezové profily (nevyplněné nebo vyplněné speciální zálivkovou hmotou) a také 
profil plátové oceli (obr. 2 a 3). [3] 

  

Obr. 2: Duté nerezové (vlevo) a plné eliptické (vpravo) profily kluzného trnu z 
kompozitních materiálů 

Rozvoj alternativních kluzných trnů umožňuje vývoj nových ešení konstrukčního 
uspo ádání kluzných trnů v p íčné spá e, zvýšení p enosu zatížení mezi sousedními 
deskami a prodloužení životnosti CB krytu. 
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Obr. 3: Profily kluzného trnu z plátové oceli umístěné na podkladcích 

V České republice je používán výhradně jeden typ kluzných trnů s průměrem 25 mm a 
délkou 500 mm. Tento rozměr trnů se používá jak pro konstrukce CB desek p i výstavbě 
dálničních komunikací, kde jsou desky tlouštěk 200-300 mm, tak i pro výstavbu letištních 
ploch, jejichž tloušťka krytu dosahuje i 400 mm. [4] 

V následující tabulce 1 jsou pro porovnání uvedeny požadované rozměry kluzných trnů 
a horizontální vzdálenost (HV) jejich ukládání v p íčné spá e ve vybraných zemích. 

Tab. 1: Požadavané rozměry a horizontální vzdálenost kluzných trnů [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Země 

Průměr 
KT 

[mm] 

Délka 

KT 

 [mm] 

HV 

KT 

[mm] 

Tloušťka 

krytu 

[mm] 

ČR 25 500 250 - 

Německo 25 500 250 - 

Rakousko 25 500 250 - 

USA 25 450 

300 

<200 

 32 450 200-250 

 38 450 >250 

Francie 20 400 300 130-150 

 25 450 300 160-200 

 30 450 300 210-280 

 40 500 400 290-400 

 45 550 450 410-500 

Polsko 32 520 

300-500 

260-300 

 40 640 300-400 

 45 800 >400 

Belgie 25 600 300 - 

Slovensko 25 

500 250-500 

≤ 200 

 25 ≤ 250 

 30 > 250 
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3.1.2 Dimenzování CB krytů 

Stávající zahraniční a české metody, používané k výpočtu napjatosti a p etvo ení v 
konstrukcích CB vozovek, mají společný základ ve dvou klasických teoriích vyvinutých 
Westergaardem a Burmisterem. V ČR se v současné době navrhování CB vozovek provádí 
podle platných technických podmínek Ministerstva dopravy ČR TP170 „Navrhování 
vozovek pozemních komunikací“ (dále jen TP170). Návrh tuhé vozovky uživatel buďto 
provede prostým výběrem z Katalogu vozovek (část A TP170), nebo je nutné vozovku 
navrhnout a posoudit podle části B TP170 – návrhová metoda. Tato metoda je založena na 
teorii Kirchhoffovy desky uložené na Winklerově podkladu. Ta ovšem nemusí, vzhledem k 
mnoha zjednodušením, poskytnout vždy správný výsledek. V některých p ípadech může 
být tedy výpočtem navržená konstrukce vozovky značně p edimenzována a v horším 
p ípadě pak naopak významně poddimenzována. [5] 

V současnosti se tedy uplatňuje navrhování vozovek s CB krytem na základě p edpisů, 
které jsou založeny na teorii ideálně pružného poloprostoru, který je pro výpočet 
reprezentován modulem pružnosti každé jednotlivé vrstvy, Poissonovým číslem a 
tloušťkami vrstev. Vychází se p itom z p edpokladu, že hmota, která vyplňuje poloprostor, 
je ideálně pružná, homogenní a izotropní, vrstvy jsou nekonečné v rovině a závislost mezi 
napětím a p etvo ením je lineární, platí tedy Hookův zákon. Mezi běžně používanými 
programy pro navrhování pat í programy Laymed a LayEps a mezi zahraniční nap . Alize, 
Backlay, RoSy Design, Elmod aj. Tento základní p edpoklad však nelze aplikovat pro 
navrhování vozovek s CB krytem, kdy je kritickým místem návrhu z hlediska únavy p íčná 
hrana. 

V současnosti tedy neexistují v ČR ani ve světě komplexní programy pro hodnocení 
únosnosti, výpočet zbytkové životnosti a návrh zesílení vozovky s CB krytem.  

Proces návrhu a posouzení nových konstrukcí je možný pouze na základě speciálních 
programů, p evážně pracujících s metodou konečných prvků (ANSYS, SCIA NEXIS 
apod.). 

V zahraničí, p edevším v USA a Francii však existují platné p edpisy pro dimenzování 
tuhých vozovek vycházející z empirických poznatků, praktických zkoušek a sledování 
pokusných úseků. V současnosti je úkolem provázání empirických poznatků z p edpisů, 
teoretických modelování a praktických zkoušek do uceleného postupu racionálního 
navrhování konstrukcí vozovek. V některých evropských zemích se používá pro návrh 
konstrukce tzv. katalogových listů. Z pohledu technického a ekonomického návrhu však 
toto ešení není vhodné, protože nemohou zohlednit lokální specifika stavby. Katalogy je 
také navíc nutné neustále aktualizovat vzhledem k novým technologiím a dimenzačním 
postupům. 
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3.2 REŠERŠE PLATNÝCH P EDPIS  

V oblasti kluzných trnů a kotev existuje celá ada technických p edpisů a norem, z nichž 
některé se p ímo zamě ují na problematiku kluzných trnů a kotev a dimenzování CB krytů. 

Níže je uveden p ehled těch nejdůležitějších, spolu s krátkým popisem jejich obsahu. 

3.2.1 Česká republika 

Stávající požadavky na kluzné trny upravují v ČR normy ČSN EN 13 877-1, ČSN EN 
13877-2, ČSN EN 13 877-3 a ČSN 73 6123-1. 

ČSN EN 13 Ř77-1 definuje: 

- kluzný trn (dowel) - kluzný trn z hladké oceli, opat ený povlakem, vloženým v místě spár 
sousedících desek cementobetonového krytu ke zlepšení p enosu zatížení a zabránění 
rozdílného poklesu desek. Kluzné trny musí splňovat požadavky EN 13Ř77-3. [6] 

Dle ČSN EN 13 877-2 kluzné trny a kotvy musí splňovat požadavky EN 13Ř77-1 a EN 

13877-3. Vzdálenosti mezi kotvami nesmí být větší než 2 m, vzdálenost mezi kluznými 
trny nesmí být větší než dvanáctinásobek jejich průměru. Vzdálenost mezi kluznými trny 
může být zdvojnásobena u dopravních pruhů s lehkým dopravním zatížením, u zpevněných 
krajnic a mezi stopami kol v pruzích s těžkým dopravním zatížením. Vzdálenost mezi 
vnějšími kluznými trny a hranou desky nesmí být menší než 250 mm. Tolerance pro 
polohu kluzných trnů a kotev musí splňovat požadavky národních norem. Požadavky jsou 
uvedeny v ČSN 73 6123-1. [7] 

Dle ČSN EN 13Ř77-3 musí být zajištěna trvanlivost ochranným povlakem provedeným 
v továrně nebo na staveništi podle národních p edpisů, platných v místě použití. Opat ení 
proti korozi má splňovat požadavky národních norem nebo p edpisů v místě užití.  
Kluzné trny musí mít pevnost v tahu nejméně 250 MPa podle EN ISO 15630-1. Průměr a 
tolerance průměru trnů musí splňovat požadavky EN 10060. Tolerance délky musí být 
max. ±10 mm. Kluzné trny musí být rovné, zbavené ostrých výčnělků a jiných nerovností a 
musí mít hladké konce bez ostrých výčnělků, které by p esahovaly průměr kluzného trnu. 
Trvanlivost musí být zajištěna ochranným povlakem provedeným v továrně nebo na 
staveništi podle národních p edpisů, platných v místě použití.  

Národní p íloha ČSN EN 13Ř77-3: 2006 definuje: kluzné trny, používané pro 
cementobetonové kryty CB I musí mít minimální průměr 25 mm a minimální délku 500 
mm. Celá délka trnu musí být pokryta tenkým filmem z plastu minimální tloušťky 0,3 mm, 

který musí zaručit ochranu proti korozi a zároveň umožnit prokluz trnu v betonu. Povlak 

musí splňovat požadavky zvláštních p edpisů (TP 136). Pro CB II může být použit i jiný 
povlak. Pro CB I musí být ochranný povlak na trny nanesen továrensky. Žádné zvláštní 
mě ení odolnosti proti korozi trnu opat eného plastovým povlakem se nepožaduje. 
Výrobce však musí doložit mě ení tloušťky plastového povlaku trnu, stejně jako pevnost 
trnu v tahu, v četnosti 1 na 2 500 trnů. [8, 9] 

ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek – cementobetonové kryty – část 1: Provádění a 
kontrola shody: 

Odstavec 6.8 

Pro vkládání kluzných trnů do p íčných spár se používá automatizovaný způsob 
vibračního zatlačování kluzných trnů do zhutněného čerstvého betonu spodní vrstvy krytu 
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pomocí p ídavného účelového stroje. Kotvicí prvky v podélné smršťovací spá e lze též 
vkládat do zhutněného čerstvého betonu spodní vrstvy pomocí ručního vibračního 
p ístroje. Kluzné trny a kotvy lze též osazovat v místech budoucích spár p ed pokládkou 
čerstvého betonu v koších s pevnou fixací k podkladu. 

Kluzné trny v p íčných spárách a kotvy v podélných spárách se používají na letištích,  
dálnicích a místních komunikacích, tzn. u CB I, p ípadně u CB II. Na ostatních 
komunikacích může být zabezpečeno spolupůsobení desek pouze na ozub. U letištních 
ploch se použití kotev zpravidla požaduje na okrajových částech ploch. U všesměrně 
pojížděných ploch se zpravidla používají trny do všech spár. 
 

Odstavec 5.3.7.1: 

 Kluzné trny musí splňovat ustanovení ČSN EN 13Ř77-3. Kluzné ocelové trny mají být 
uloženy tak, aby osa kluzného trnu byla ve výšce h/2 minus poloměr kluzného trnu (kde h 

je tloušťka cementobetonového krytu), v jedné rovině, rovnoběžně s povrchem 

cementobetonového krytu a s podélnou osou betonovaného pruhu, zpravidla ve vzájemné 
vzdálenosti 250 mm, p ípadně 500 mm. Pot ebné množství, profil, rozmístění a vzdálenost 
kluzných trnů určuje dokumentace stavby podle stupně zatížení jízdního a p ídatného 
pruhu. Jestliže není v dokumentaci stavby uvedeno jinak, pak vzdálenost trnů na 
zatížených jízdních pruzích je 250 mm, na slabě zatížených jízdních pruzích a krajnici je 
možno tuto vzdálenost zdvojnásobit. Vzdálenost vnějšího trnu od okraje desky nesmí být 
menší než 250 mm. 

P íklady možnosti rozmístění kluzných trnů v p íčných spárách: 

 

Obr. 4: P íklady možného rozmístění kluzných trnů v p íčných spárách (ČSN 73 
6123-1) 

Poloha kluzných trnů, mě ená po zhutnění, se nesmí v kterémkoliv bodě odchýlit od 
polohy navržené v dokumentaci o více než: 

a) 20 mm vůči horní ploše desky (ve směru vertikálním)ν 
b) 20 mm vůči podélné ose cementobetonového krytu (ve směru horizontálním)ν 
c) 50 mm vůči p íčné spá e cementobetonového krytu (podélný posun trnů). 
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Odstavec 5.3.7.2:  

Kotvy se umísťují tak, aby osa kotvy byla ve výšce h/2 minus poloměr kotvy (kde h je 
tloušťka cementobetonového krytu). Poloha ocelových kotev, mě ená po zhutnění, se 
v žádném bodě nesmí odchýlit o více než 20 mm od polohy navržené v dokumentaci.  

Kotvy se umísťují zpravidla po t ech na desku ve stejných vzdálenostech od sebe. U 
podélných pracovních spár musí být počet vkládaných kotev takový, aby jejich vzdálenost 
nebyla větší než 1 m, p itom vzdálenost krajních kotev od p íčné spáry musí být minimálně 
0,5 m. 

Pozn.: Znění ČSN 73 6123-1 platné k 30. 6. 2014. 

TP 170 platí pro navrhování vozovek pozemních komunikací a konstrukcí dopravních a 
jiných ploch, nemotoristických komunikací a zpevněných krajnic zatěžovaných provozem 
kolových vozidel a klimatickými účinky. [5] 

3.2.2 Slovensko 

Stávající požadavky na kluzné trny upravuje v SR norma STN EN 73 6123, Další 
požadavky upravují v SR normy STN EN 13 877-1, STN EN 13877-2, STN EN 13 877-3. 

Požadavky jsou obdobné jako v ČR (poloha kluzných trnů, rozmístění, rozměry aj.).[10] 

Technické podmienky - Navrhovanie cementobetónových vozoviek na cestných 
komunikáciach TP 12/2015 (TP 098) - specifikují postup p i navrhování, výpočtech a 
posuzování konstrukcí vozovek s cementobetonovým krytem a vozovek, jejichž 
konstrukce je možné z hlediska mechaniky posuzovat jako tuhé a jsou určeny pro silniční 
komunikace a dopravní plochy. Stanovují nové požadavky na kluzné trny (rozměry a 
umístění) a možnost navrhování vozovek metodou konečných prvků v programu Nexis. 

[11] 

3.2.3 USA 

P edpis Guidelines for Dowel Alignment in Concrete Pavements - výstup projektu 

NCHRP 10-6ř zamě eného na ově ení významu správného osazení kluzných trnů, resp. na 
důsledky jejich chybného uložení, na základě mě ení na více než 35 000 trnech v 17 
státech, sérii laboratorních zkoušek a modelování metodou konečných prvků. Průvodce se 
orientuje na následující témata: mě ení odchylek v uložení trnůν kvantifikace vlivů 
odchylek na funkci vozovkyν určení kritických hodnot odchylek, které mohou zhoršit 
funkci vozovkyν preventivní opat ení proti vzniku odchylekν opat ení pro zmírnění vlivu 
odchylek v praxi. [12] 

Fiber Reinforced Polymer Dowel Bar Evaluation - zpráva obsahuje srovnávací 
hodnocení polymerových kluzných trnů (GFRP) s ocelovými trny s epoxidovým 
povlakem. Důvodem experimentů je skutečnost, že u ocelových trnů s povlakem je 

pozorována koroze již po 15 až 20 letech, zatímco žádoucí trvanlivost je cca 50 let. Proto u 
novostaveb ve státě Washington se používají kluzné trny z různých druhů nerezových ocelí 
(trny z GFRP byly zatím povoleny jen pro experimentální úseky). [13] 

Dowel Bar Alignment and Location for Placement by Mechanical Dowel Bar 

Insertion - zpráva shrnuje tolerance v uložení kluzných trnů podle amerických p edpisů 
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NCC 2011, NCPTC 2011, NCHRP 200ř, FHWA 2007, stanovuje doporučení týkajících se 
odchylek a jejich významu na životnost CB krytu. [14] 

AASHTO Guide 1993: p edpis pro posouzení návrhu tuhých a netuhých vozovek 
podle vzorců odvozených na základě experimentálních zkoušek realizovaných na dvou 
pokusných úsecích v USA. Dodatek č. II AASHTO Guide 1řřŘ obsahuje rozší ení a 
zp esnění vstupů dimenzačního procesu. [15,16] 

V částech 1.3.1 a 1.3.2 jsou i základní informace o kluzných trnech a kotvách, v částech 
4.2.6.1 a 4.2.6.2 pak o pokládce těchto výztužných prvků. 

V USA se k problematice tolerance v uložení kluzných trnů p istupuje v jednotlivých 
státech odlišně. Tolerance pro vychýlení kluzných trnů v horizontálním a vertikálním 
směru jsou p ísnější než v evropských zemích. Tolerance na podélný posun a odchylku od 
výškové polohy nejsou v některých státech vůbec definovány. Většina států p ijala 
doporučené limity od FHWA (centrálního amerického správce silnic). Umístění kluzných 
trnů se nesmí lišit v žádném bodě od teoretické polohy více než: 

- 25 mm svislé posunutí (hloubkové uložení), 
- 25 mm vodorovné posunutí. 
- 15 mm vodorovné a svislé vychýlení konců (šikmost), 
- 50 mm podélný posun.Limity pro uložení kotev nejsou známy, 

3.2.4 Francie 

Ve Francii jsou požadované parametry výztužných prvků v CB krytu vozovky 
v souladu s normou NF EN 13877-3 - vyplývají zde doporučení pro návrh kluzných trnů 
do p íčných spár. [17] 

Kluzné trny: 

Umístění kluzných trnů se nesmí lišit v žádném bodě od teoretické polohy více než: ‐ 2 cm od horního povrchu desky (hloubkové uložení), ‐ 2 cm od podélné osy vozovky (šikmost), ‐ 5 cm od spáry vozovky (podélný posun). 

Kotvy: ‐ Umístění kotev se nesmí lišit v žádném bodě od teoretické polohy více než 2 cm. 
Zde jsou limity podobné jako v ČR, zejména co se týká celkem p ísných požadavků na 
polohu kotev. 

NFP 98-086 francouzská norma pro dimenzování vozovek vycházející z technického 
průvodce pro dimenzování nových konstrukcí z manuálu SCETAROUTE z roku 1994 a 

z katalogu tuhých vozovek LCPC SETRA z roku 1998. Norma pro dimenzování shrnuje 
francouzské zkušenosti v oblasti navrhování a posuzování všech typů konstrukcí vozovek. 
Dimenzování podle tohoto p edpisu vychází z kombinace racionální mechaniky a 
pokusných mě ení (laboratorní zkoušky, pokusné úseky, kruhová dráha a sledování 
vozovek za provozu). [18] 
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3.2.5 Belgie 

Pravidla správného postupu p i provádění CB krytů vozovek CRR R 75/05, nahrazují 
doporučení CRR R 55/Ř5 z roku 1řŘ5. Obsáhlý dokument zahrnuje požadavky na hmoty, 
na složení směsi a výrobu silničního betonu, pokládku CB krytu vč. jeho ošet ení, 
provádění a těsnění spár, na zvláštní aplikace a na kontrolu kvality. Požadavky na polohu 
kluzných trnů nejsou známé. [19] 

3.2.6 Polsko 

Požadavky definované pro vyztužení spár CB desek jsou uvedeny v polské normě PN-

75 / S- 96015, týkající se návrhu CB krytu na silnicích a letištích v normě PN EN 13877-3. 

Doporučuje se, aby v p ípadě návrhu p íčných spár CB desek na silnicích a letištích a i 
podélných spár na letištích tloušťky větší než 250 mm byly tyto spáry vyztuženy kluznými 
trny a podélné spáry na silnicích kotvami. V p ípadě návrhu krytu na plochách, kde je 
pohyb vozidel více směry se doporučuje používat pouze kluzné trny. Doporučená 
vzájemná vzdálenost kluzných trnů je 300 mm, p ičemž nesmí p ekročit 500 mm. 
Požadavky na polohu kluzných trnů nejsou známé. [20,21]  

3.2.7 Německo 

Na základě platných německých norem a p edpisů ZTV Beton-StB 07, ZTV A-StB 11, 

DIN 187316 VOB  je nezbytné pro zajištění p enosu p íčných sil a zvýšení spolupůsobení 
desek navrhnout do spár kluzné trny o průměru 25 mm a délce 500 mm umístěných ve 
st edu desky. Výztužné prvky v CB krytu vozovky musí splňovat požadavky v souladu s 
normou DIN EN 13877-3. [22,23,24] 

Vzájemná vzdálenost kluzných trnů je 250 mm v nejzatíženějším jízdním pruhu 
silničního komunikace a 500 mm v méně zatížených pruzích silniční komunikace. Kluzné 
trny musí být vyrobeny z hladké kruhové tyčové oceli s ochranným povlakem, tak aby 
nebránily pohybu desek vlivem teplotního spádu. V návrhové metodě je uvažováno délka 
desek 5 m. [25] 

Kluzné trny 

- odchylka od výškové polohy, mě ená ve st edu kluzného trnu, nesmí p ekročit hodnotu 
20 mm, 

- šikmá poloha kluzných trnů smí činit nejvýše 20 mm, vztaženo k délce kluzného trnu 500 
mm, 

- podélný posun kolmo ke spá e nesmí p ekročit hodnotu 50 mm. 
Kotvy 

- pro polohu kotev nejsou uvedeny žádné údaje o tolerancích. 

Je možné konstatovat, že německé limity jsou benevolentnější než české, jelikož díky 
samostatnému sledování hloubky uložení kluzného trnu a jeho šikmosti umožňují v 
extrémním p ípadě odklon od p edepsané polohy 30 mm, navíc nejsou stanoveny limity 
pro uložení kotev. Ve zprávě německého výzkumného ústavu BASt s názvem Heft S 65: 
Untersuchungen von Dübellagen zur Optimierung des Betondeckenbaus, z roku 2010 



Současný stav poznatků 

17 

uvádí, že na základě provedených zkoušek a výpočtů by bylo možné povolené limity pro 
polohu kluzných trnů ještě zvýšit, a to: 

- odchylka od výškové polohy, mě ená ve st edu kluzného trnu, nesmí p ekročit hodnotu 

na  

-20/+35 mm (původně ≤20 mm), 
- šikmá poloha kluzných trnů zůstává ≤20 mm 

- podélný posun kolmo ke spá e nesmí p ekročit hodnotu 80 mm (původně ≤50). 

3.2.8 Rakousko 

V rakouské návrhové normě pro vozovky s CB krytem RVS 8S.06.32 jsou délky CB 
desek doporučené navrhnout v rozmezí 5,5 až 6,0 m. P íčné spáry se vyztužují kluznými 
trny průměru 25 mm a délky 500 mm, jejich vzájemná vzdálenost je menší v stopách 
vozidel a větší v nezatížených částech desek. [26]  

Kluzné trny ‐ výšková poloha kluzných trnů: maximálně ± 10 % p edepsané tloušťky CB krytu, ‐ šikmá poloha kluzných trnů: maximálně 20 mm na 500 mm délky (horizontálně i 
vertikálně). 

Kotvy ‐ výšková poloha kotvy: maximálně ± 10 % p edepsané tloušťky CB krytu od p edepsané 

polohy. 
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3.3 KRITICKÉ ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

Kluzné trny jsou umísťovány do p íčných smršťovacích nebo pracovních spár CB krytu 
(výjimečně také do podélných spár – zejména u širokých ploch) a plní funkci p enosu 

zatížení mezi jednotlivými deskami. Kluzné trny umožňují horizontální pohyb desek p i 
smršťování v období po betonáži cementobetonového krytu a p i teplotních změnách. 
Současně snižují rozdílné vertikální pohyby a tahová napětí na hranách desek a tvorbu tzv. 

„schůdků“ po dobu životnosti krytu. P íčné spáry p edstavují kritické místo v konstrukci, 
kdy jsou kluzné trny i beton v jejich blízkosti nejvíce namáhány za provozu v kombinaci se 
záporným teplotním spádem na desce. Jedná se o p ípad, kdy jsou desky konvexně 
deformovány, a spodní líc desek je v místě p íčných spár oddělen od podkladní vrstvy. 
Umístění, kvalita a nevyhovující rozměry v současnosti používaných kluzných trnů 
významně ovlivňují provozuschopnost a životnost konstrukce. P edevším se jedná o vznik 

tahových napětí v oblasti kluzných trnů. Tomuto tématu je nutné věnovat zvýšenou 
pozornost a implementovat nové poznatky do praxe. 

V podmínkách ČR vzhledem k malému rozsahu staveb (v porovnání se zahraničím) a 

omezeným finančním zdrojům se vyžaduje úsporný návrh, vycházející z konkrétních 
podmínek výstavby. P ímý návrh konstrukce zohlední specifické problémy dané stavby. 

Rozvoj metody konečných prvků umožňuje namodelovat konkrétní p ípady namáhání a 
sledovat chování konstrukce. V ČR v současné době používané TP 170, které umožňují 
návrh tuhých vozovek prostým výběrem z katalogu nebo návrh a posouzení podle 
Návrhové metody, jsou vzhledem k mnoha zjednodušením nevhodné. 

Dimenzování vozovek v současnosti vychází z modelování odezvy konstrukce na 
statické zatížení. P i reálném p ejezdu CB krytu (s/bez kluzných trnů a kotev) však dochází 
k dynamickému zatížení, a to zejména v místech, kde kola nápravy p ejíždí p es p íčnou 
spáru.  Tento typ namáhání a analýza jeho průběhu není v současnosti zohledněna a je 
nutné využít programů pracujících na bázi metody konečných prvků s využitím 
dynamických charakteristik. Výsledky zahraničních odborníků naznačují, že dynamická 
analýza je nezbytná pro korektní posouzení a ekonomický návrh tuhých vozovek. 
Sestavení modelu dynamického chování p i p ejezdu těžkého vozidla vyžaduje praktická 
mě ení odezvy vozovky na tento typ namáhání. Pomocí snímačů vhodně umístěných do 
konstrukce vozovky (p íčná hrana a oblast kluzných trnů), lze sledovat průběh deformací. 
Komplexní sledování pokusných úseků umožní sledovat chování konstrukce vystavené 
reálnému provozu a teplotně – vlhkostnímu namáhání. 

Teoretické principy většiny zpětných výpočtů pro posouzení únosnosti definují 
posuzované vrstvy jako homogenní, izotropní a nekonečné v horizontální dimenzi. To 
ovšem CB desky zdaleka nesplňují. Pro hodnocení únosnosti, výpočet zbytkové životnosti 
a návrh zesílení neexistují pro CB vozovky komplexní programy - ani v ČR, ani v 

zahraničí. Proces návrhu a posouzení těchto konstrukcí je možný pouze na základě 
speciálních programů, p evážně pracujících s metodou konečných prvků (ANSYS, SCIA 
NEXIS apod.). 
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4  METODIKA EŠENÍ 

K dosažení stanovených cílů disertační práce bude využito teoretických a 

experimentálních metod ešení.  

4.1 TEORETICKÉ METODY 

1. Analýza ešené problematiky zahrnující zejména: 
 rešerše literatury a platných p edpisů, 
 experimentální vývoj v zahraničí. 

2. Metodika mě ení a hodnocení průhybů vozovek rázovým za ízením FWD. 
3. Modelování v programech pracujících na bázi metody konečných prvků. 
4. Definování dílčích závěrů a doporučení pro další výzkum a využití výsledků v praxi. 

4.2 EXPERIMENTÁLNÍ METODY 

1. Mě ení průhybů rázovým za ízením FWD na pokusných úsecích s CB krytem. 

2. Mě ení teplotně-vlhkostního režimu cementobetonových desek. 
3. Realizace laboratorních zatěžovacích zkoušek. 
4. Mě ení deformací pomocí tenzometrických snímačů umístěných v reálných 

konstrukcích s CB krytem. 

 

Disertační práce p edkládá výsledky projektů Technologické agentury ČR, na nichž se 
autor podílel jako zástupce hlavního ešitele a člen ešitelského týmu: 

- TA02031195: Poloha kluzných trnů a kotev v cementobetonových krytech vozovek 
a význam jejich správného umístění na chování a životnost krytů, 

- TE01020168: Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) 
- Pozemní komunikace-inteligentní a trvanlivá technologická ešení s vysokou 
technikou - WP1, Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí -WP6. 
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5  VÝSLEDKY MODELOVÁNÍ A M ENÍ 

5.1 MODELOVÁNÍ METODOU KONEČNÝCH PRVK  

MKP je nejčastěji užívaná, systematická a univerzální metoda pro numerické ešení 
problému mechaniky rozsáhlé t ídy inženýrských problémů. MKP vyžaduje rozdělení 
ešené oblasti na konečný počet podoblastí, prvků. Je tedy t eba na modelu tělesa vytvo it 

síť konečných prvků. Pro každý typ prvku je kromě dimenze a tvaru charakteristický počet 
a poloha jeho uzlů. Uzly sítě jsou body, v nichž hledáme neznámé parametry ešení (nap . 
posuvy a natočení, z kterých dále počítáme napětí atd.). Hustota a topologie prvků sítě 
zásadně ovlivňuje kvalitu výsledků a pot ebnou kapacitu pro ešení. [27,38] 

Modelování MKP umožňuje analýzu napětí a deformací v cementobetonovém krytu 
zatíženým provozními a klimatickými podmínkami. Pro účely výpočtu byl zvolen program 

ANSYS. 

5.1.1 Modelování napjatosti CB krytu – série 1 

V programu ANSYS bylo zahájeno teoretické posouzení vlivu jednoho defektně 
uloženého kluzného trnu na napjatost betonu (obr. 5). Cílem výpočtu bylo zjistit, zda má 
nesprávné umístění kluzného trnu v p íčné spá e CB krytu vliv na napjatost a p ípadné 
porušení betonu v oblasti trnu, které bylo popsáno zahraničními odborníky (Larson et al.). 
Ve výpočtu bylo uvažováno 17 variant „defektního“ umístění kluzného trnu (tab. 2). Na 

základě dodaných podkladů tyto výpočty zajistil doc. Vlastislav Salajka a Ing. Zdeněk 
Čada. 

Výpočty byly provedeny metodou konečných prvků s využitím detailních prostorových 
výpočtových modelů. Globální výpočtový model zahrnoval oblast konstrukce vozovky 
tvo ené 3x3 deskami. Detailní zp esněný model zahrnoval oblast p íčné spáry s pěti 
kluznými trny. Globální výpočtový model poskytuje globální pole posunutí, pole napjatosti 
a okrajové podmínky pro detailní model. Detailní výpočtový model poskytuje lokální pole 
posunutí a napjatosti kolem zkoumaného kluzného trnu (obr. 6). 

 

        a) Svislý posun (Z) 
 

           b) Šikmost (D) 
 

 

            c) Podélný posun (P) 

 

  

               d) Chybějící trn 

 

Obr. 5: Uvažované varianty umístění kluzného trnu (umístění dvojmontáže 
nápravy je znázorněno červenými kolečky) 
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Tab. 2: Uvažované varianty „defektního“ umístění kluzného trnu – série 1 

Var. 

„Defektní“ umístění trnu Popis 

Vertikální posun Šikmost umístění  Vodorovný 
posun 

Chybějících 
trnů 

 (Z) (D) (P) 
 

[mm] [mm] [mm] [-] 

(V1) - - - - Základní varianta 

(V2) - - - 1 Chybějící trn 

(V3) 20 - - 

- 

Vertikální posun  
(směrem nahoru) (V4) 40 - - 

(V5) 60 - - 

(V6) -20 - - 
Vertikální posun  
(směrem dolů) (V7) -40 - - 

(V8) -60 - - 

(V9) - 20 - 
Šikmé umístění  
(oddálení od síly) (V10) - 40 - 

(V11) - 60 - 

(V12) - -20 - 
Šikmé umístění  
(p iblížení k síle) (V13) - -40 - 

(V14) - -60 - 

(V15) - - 50 
Vodorovný posun  
(oddálení od síly) (V16) - - 100 

(V17) - - 200 

 

        

Obr. 6: Globální (vlevo) a detailní (vpravo) výpočtový model - geometrie 

Konstrukce vozovky je složena z mechanicky zpevněného kameniva o tloušťce 250 

mm, cementobetonových desek vzájemně spojených kluznými trny a kotvami. Kotvy jsou 
použity z h ebínkové oceli průměru 20 mm a délce Ř00 mm, kdy st ední část o délce 200 
mm je potažena plastem. Kluzné ocelové trny průměru 25 mm a délce 500 mm jsou na 
povrchu hladké. Kluznost trnů je zajištěna plastovým povlakem o průměrné tloušťce 0,4 
mm. Model CB desky tvo í samostatné obdélníkové segmenty o rozměrech 5500 mm x 

4500 mm. Tloušťka CB desek je 240 mm. Materiálové charakteristiky jsou patrné 
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z tabulky 3. Horizontální umístění kotev a trnů je takové, že horní líc prvku lícuje se 
st ednicovou rovinou CB desky. Horizontální umístění je symetrické kolem kontrakční 
spáry. Celkem je takto vloženo 17 trnů (po 250 mm) na jednu p íčnou spáru a 4 kotvy 
(rozteč 1500 mm) na jednu podélnou spáru segmentu. 

Tab. 3: Materiálové vlastnosti 

Část výpočtových modelů Materiálové vlastnosti 

 
E 

[MPa] 

ν 

[-] 

ρ 

[kg.m
-3

] 

αT 

[°C-1
] 

Podkladní vrstva z MZK 600 0,25 - - 

Cementobetonová (CB) deska 37 500 0,20 2 200 1,2.10
-5

 

Ocel kluzných trnů a kotev 210 000 0,27 7 850 1,2.10
-5

 

Plastový povlak 200 0,40 - - 

Pro první etapu modelování byly vybrány charakteristiky typické pro nejnep íznivější 
kombinaci technologických parametrů s cílem testovat citlivost výpočtové metody na 
okrajové podmínky. V dalších etapách byly provedeny parametrické výpočty pro různé 
vstupní hodnoty - odvozené z reálných mě ení na stavbách. 

Do výpočtového modelu, kromě zatížení vlastní tíhou a teplotní deformací, bylo 
vneseno vnější zatížení dvojmontáže o celkové síle 50 kN. Osa jedné síly protíná osu 
„defektního“ trnu. Osa druhé síly je vzdálena 344 mm v p íčném směru (-y). Průměr 
dotykových ploch sil je 240 mm. Dotykové plochy kol jsou umístěny těsně u hrany jedné z 
CB desek. Tedy osy sil jsou vzdáleny 120 mm v podélném směru (+x) od hrany svislé 
kontrakční spáry (obr. 7 a 8). 

     

Obr. 7: Globální (vlevo) a detailní (vpravo) výpočtový model – zatížení 
dvojmontáží 

    

 Obr. 8 Globální (vlevo) a detailní (vpravo) výpočtový model – teplotní zatížení 
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Teplotní zatížení CB krytu bylo zadáno hodnotou záporného teplotního spádu 
z reálného mě ení -0,2ř °C/cm. Uvažovaná teplota spodního líce krytu: 0°C a horního 
povrchu -7,0 °C. 

Tab. 4: Extrémní hodnoty napjatosti – série 1 

 

  

Obr. 9: Tahová napětí v oblasti p íčné spáry 

Z výsledných maximálních hodnot tahového napětí v cementobetonové desce v těsné 
blízkosti defektního trnu (σ1 = 5,5 až 14 MPa) je z ejmé, že je výrazně p ekročena mez 
pevnosti v prostém tahu materiálu (orientačně fct = 2,3 MPa - odvozena p epočtem 
z normové pevnosti v tlaku) a bude docházet k vzniku trhlin (obr. 9). Mez pevnosti v tahu 

byla p ekročena u všech variant uložení „defektního“ trnu. Nejnižší hodnoty tahové 
napjatosti byly vyšet eny u variant (V10) a (V11), kdy je trn p ikloněn směrem k zatížení 
dvojmontáže. Nejvyšší hodnoty tahové napjatosti byly vyšet eny u varianty (V14), kdy je 
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trn odkloněn směrem od zatížení dvojmontáže. Lze tedy sledovat největší citlivost tahové 
napjatosti na šikmosti umístění trnu (tab. 4).  

Vypočítané extrémní hodnoty tlakové napjatosti mají podobný trend (vhledem 
k variantám), jako je tomu u tahové napjatosti. Tlaková napjatost u žádné z variant (σ3 = 11 

až 30 MPa) nedosahuje mezi pevnosti materiálu v tlaku (fct = 32 MPa) - podle ČSN EN 
13877-1. Nebude docházet k drcení betonového materiálu. 

Výsledky výpočtů vodorovného tahového napětí na spodním líci hrany desky pod 
defektními trny jsou defektním uložením trnu ovlivněny velmi málo a prakticky ve všech 
p ípadech se pohybují u desky tloušťky 240 mm v rozsahu od 1,3 MPa do 1,5 MPa  - což 
jsou nízké hodnoty a p i klasickém navýšení o 50% na vliv únavy konstrukce nep esáhne 
tahové napětí na spodním líci hrany CB desky (s kluznými trny) normovou hodnotu 
pevnosti betonu v tahu ohybem - což činí pro CB I 4,5 MPa. 

5.1.2 Parametrické výpočty – série 2 a 3 

Ve výpočtu 1. série bylo uvažováno 17 variant „defektního“ umístění trnu (tab. 2). Pro 

vybrané varianty „defektního“ umístění trnu byly provedeny výpočty pro různý modul 

pružnosti podkladní vrstvy, tloušťku desky a teplotní spád CB desek. Jedná se o 15 variant 
2. série, kdy byl uvažován záporný teplotní spád. Dále 20 variant 3. série, kdy jsou 
provedeny výpočty bez uvažování teplotního spádu (tab. 5 a 6). Počet variant pro 

parametrické výpočty byl redukován. Pro výpočty byly zvoleny varianty:  
- základní (p edepsané umístění trnu dle ČSN 736123-1), 

- vertikální posun trnu směrem k povrchu -20 a -40 mm (varianta V6 a V7), 

- vertikální natočení trnu směrem k síle -20 a -40 mm (V12 a V13). 

Tab. 5: Uvažované varianty „defektního“ umístění kluzného trnu – série 2 

Varianta 

„Defektní“ umístění trnu Dispozice 

Vertikální 
posun 

Šikmost 
umístění 

Vodorovný 
posun 

Chybějících 
trnů 

Tl. 

desky 

Modul 

pružnosti 
podkladní 
vrstvy 

Teplotní 
spád CB 
krytu 

(Z) (D) (P)  (h) (E)  

[mm] [mm] [mm] [-] [mm] [MPa] [°C/cm] 

Sé
rie

 2
.1

 

(V2.1.1) - - 

- - 300 600 -0,29 

(V2.1.6) -20 - 

(V2.1.7) -40 - 

(V2.1.12) - -20 

(V2.1.13) - -40 

Sé
rie

 2
.2

 

(V2.2.1) - - 

- - 250 6000 -0,29 

(V2.2.6) -20 - 

(V2.2.7) -40 - 

(V2.2.12) - -20 

(V2.2.13) - -40 

Sé
rie

 2
.3

 

(V2.3.1) - - 

- - 300 6000 -0,29 

(V2.3.6) -20 - 

(V2.3.7) -40 - 

(V2.3.12) - -20 

(V2.3.13) - -40 
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Tab. 6: Uvažované varianty „defektního“ umístění kluzného trnu – série 3 

 

Výsledky parametrických výpočtů prokázaly, že tahová napětí na spodním líci desky u 
vybraných variant jsou ovlivněny jen velmi málo, u desky tloušťky 240 mm v rozsahu od 

1,2 do 1,3 MPa a u desky tloušťky 300 mm v rozsahu od 0,9 do 1,05 MPa. Podrobnější 
výsledky jsou shrnuty v P íloze A - Parametrické výpočty v programu ANSYS. 

Varianta 

„Defektní“ umístění trnu Dispozice 

Vertikální 
posun 

(Z) 

Šikmost 
umístění 
(D) 

Vodorovný 
posun 

(P) 

Chybějících 
trnů 

 

Tl.  

desky 

(h) 

Modul 

pružnosti 
podkladní 
vrstvy 

(E) 

Teplotní 
spád CB 

krytu 

[mm] [mm] [mm] [-] [mm] [MPa] [°C/cm] 

Sé
rie

 3
.1

 (V3.1.1) - - 

- - 240 600 - 

(V3.1.6) -20 - 

(V3.1.7) -40 - 

(V3.1.12) - -20 

(V3.1.13) - -40 

Sé
rie

 3
.2

 (V3.2.1) - - 

- - 300 600 - 

(V3.2.6) -20 - 

(V3.2.7) -40 - 

(V3.2.12) - -20 

(V3.2.13) - -40 

Sé
rie

 3
.3

 (V3.3.1) - - 

- - 240 6000 - 

(V3.3.6) -20 - 

(V3.3.7) -40 - 

(V3.3.12) - -20 

(V3.3.13) - -40 

Sé
rie

 3
.4

 (V3.4.1) - - 

- - 300 6000 - 

(V3.4.6) -20 - 

(V3.4.7) -40 - 

(V3.4.12) - -20 

(V3.4.13) - -40 
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5.2 LABORATORNÍ M ENÍ 

V této kapitole jsou popsány experimentální zkoušky, které jsou zamě eny na porovnání 
teoreticky získaných poznatků z modelování defektně uložených trnů v programu ANSYS 

prost ednictvím zatěžovacích zkoušek. V první fázi byly realizovány zkoušky na menších 
trámcích s cílem zhodnotit vliv defektně uloženého kluzného trnu. V další fázi bylo 
p istoupeno k mě ení deformací na trámcích, které svými rozměry reprezentují mě ítko 
reálné konstrukce vozovky. Pro mě ení deformací bylo využito tenzometrie, jehož princip 
je probrán v následující kapitole.  

Dále je ešena kvalita povlaku kluzného trnu, porovnání deformací betonu v okolí 
kluzných trnů a význam tuhosti povlaku na namě ených hodnotách. Kvalita povlaků 
kluzných trnů je p edmětem výzkumu prost ednictvím experimentálních zkoušek vytržení 
z betonového trámce a protlačování. 

5.2.1 Tenzometrie 

Veškeré snímače pro mě ení změny vzdálenosti dvou bodů tělesa označujeme jako 
tenzometry. Jejich rozdělení lze provést na základě různých kritérií (fyzikální princip 
p enosu aj.).  Nejrozší enějšími a pro mě ení malých deformací nejpoužívanějšími jsou 
elektrické odporové tenzometry, které jsou založeny na závislosti změny ohmického 
odporu na délce vodiče. Mechanicko-elektrickým p evodníkem u těchto tenzometrů je 
snímač, měnící mechanickou energii na ohmický odpor. Snímačem může být uhlíková 
vrstva (uhlíkové snímače), kovový drátek nebo pásek (vodičové – metalické: drátkové a 
fóliové snímače) nebo slabá kovová vrstva nanesená na povrchu. V další části se zamě íme 
na metalické odporové tenzometry, využitelné pro mě ení na cementovém betonu. [28] 

5.2.1.1 Princip metalických odporových tenzometrů 

 

Princip těchto snímačů spočívá v tom, že změna délky metalického snímače způsobuje 
změnu odporu R. Z fyzikálních vlastností platí vztah pro určení odporu vodiče kruhového 
prů ezu:  

S

l

V

l
R

  2

                   (1) 

kde:  … měrný elektrický odpor, 
  L… délka odporového vodiče 

  S… prů ez odporového vodiče 

Změnu odporu dR a závislost této změny na podélném poměrném p etvo ení ε snímače 
stanovíme diferencováním vztahu pro R, p ičemž všechny veličiny ρ, L, S považujeme za 
proměnné.  

Pro konečnou změnu ∆R odporu R lze odvodit vztah: 


k

R

R
 (2) 

kde:  k… deformační součinitel (k-faktor) 

  ΔR… konečná změna odporu R 
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K-faktor je bezrozměrný, proporcionální součinitel, který v sobě zahrnuje nejen vliv 
mě ící m ížky, ale i celé konfigurace tenzometru. Velikost k-faktoru závisí zejména na 
druhu snímače, materiálu vodiče a geometrii vinutí snímače. Určuje se experimentálně 
cejchováním hotových snímačů a udává ho výrobce. U vodičových snímačů se hodnota k-

faktoru pohybuje kolem 2. 

Závislost mezi změnou odporu a p etvo ením není zcela lineární. Reálná závislost má 
parabolický charakter. Do určité hodnoty p etvo ení je ale rozdíl mezi lineární náhradou a 
reálnou závislostí minimální a lze jej zanedbat. Tato hodnota je závislá na materiálu 
použitém k výrobě m ížky. 

Dalším parametrem, který ovlivňuje hodnotu k-faktoru, je teplota. Výrobce provádí 
statistická mě ení na tenzometrech za pokojové teploty. Výrobce však udává i teplotní 
koeficient, pomocí kterého lze p epočítat hodnotu k-faktoru z teploty pokojové na teplotu 
mě eného místa. Závislost mezi změnou k-faktoru a teplotou opět není zcela lineární, ale 
lineární náhrada je dobrá aproximace. U tenzometrů s m ížkou z konstantanu je tato 
závislost vzrůstající, pro jiné materiály (nap . chrom/nikl) je klesající. 

Tenzometry se vyrábějí s různými hodnotami jmenovitých odporů. V současné době 
jsou nejčastěji používané tenzometry se jmenovitým odporem 120Ω. S ohledem na 
vyvazování mě ícího můstku je nutné, aby veškeré zapojené tenzometry měly stejný odpor 
anebo se jen minimálně lišil. Obvyklá tolerance je 0,5% jmenovité hodnoty odporu 
tenzometru. Tenzometry v jednom balení tento požadavek běžně splňují. Nevhodnou 
aplikací (nap . ohnutý tenzometr) však může dojít ke značné odporové změně. [29] 

5.2.1.2 Instalace tenzometrů 

Realizace tenzometrických mě ení musí respektovat charakter a nehomogenitu 
napjatosti, velikost mě ených deformací, charakter zatěžování a teplotu mě eného místa. 
Na p ípravě povrchu a lepení snímačů je značně závislá p esnost mě ení. Podmínkou 
dobrého spojení je zdrsněná, p ilnavá plocha. Lehce zdrsněný povrch dodává lepidlu 
nejlepší p ilnavost. Toho se dosáhne naleptáním nebo opískováním ostrým brusným 
materiálem, nap . pískovacím korundem. Tlakový vzduch a pískovací materiál musí být 
bezpodmínečně zbavené mastnot. Kde není možné použít leptání ani pískování, zdrsní se 
povrch smirkovým papírem. Mechanická, pop . chemická úprava povrchu musí 
proběhnout krátce p ed lepením, aby se znovu nevytvo ily oxidační vrstvy. Každému 
lepení snímačů musí p edcházet očištění povrchu (prach, nátěry, laky aj.), odmaštění 
(toluen, aceton) a odstranění vlhkosti (čistý etylalkohol). Následuje lepení snímačů dle 
návodu výrobce. Tenzometr je nutné ochránit p ed náhodným dotykem prsty – perspirací. 

Pro nalepování tenzometrů na mě ené těleso je určeno rychle tuhnoucí lepidlo X60. Je 
vhodné pro tenzometry se spodní nosnou částí vyrobenou z polyamidu a fenolové 
prysky ice. Mezi jeho p ednosti pat í jednoduché použití a krátká doba p ípravy k lepení. 
X60 se váže na všechny běžné kovy a adu nekovových materiálů jako nap . beton, 
porcelán, sklo, plasty. X60 se skládá z práškové prysky ice A a tekuté složky B. 

Bezprost edně po nalepení použitých tenzometrů (v našem p ípadě tenzometrů HBM) je 
možné p ilepit svorkovnice poblíž tenzometrů, ke kterým se následně p iletují p ívody od 
tenzometrů i vodiče k mě icí aparatu e. 
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Vzhledem k citlivosti odporového tenzometru vůči vlhkosti musíme snímač proti 
tomuto vlivu ochránit. Snímače a svorkovnice je nutné nat ít olejovou barvou nebo 
speciální gelovou ochranu (HBM – lak NG150 aj.), které po zaschnutí vytvo í 
nepropustnou pružnou ochrannou vrstvu. [29] 

5.2.1.3 Zapojení 
P i běžných tenzometrických mě eních se mě ená délková p etvo ení pohybují v 

rozmezí  
10

-3 až 10-6
 [μm/m]. Použijeme-li pro mě ení odporové tenzometry s běžným rozsahem 

nominálních odporů 120 až 600 ohmů, u nichž je hodnota deformačního součinitele k=2 
pak změna odporu pro R = 120 Ω je ∆R = (2,4.10-1

 až 2,4.10-4
 Ω). Tyto velmi malé změny 

odporu se obvykle mě í v můstkovém zapojení (Wheatstonův můstek) nebo 
potenciometricky. Každá z těchto metod má své charakteristické vlastnosti a podle toho se 
hodí pro různé podmínky mě ení. Pro realizovaná mě ení bylo využito můstkového 
zapojení, proto se v následujících odstavcích zamě íme na tento způsob zapojení (obr. 10). 

 

Obr. 10: Zapojení Wheatstonova můstku napájeného konstantním proudem 

Čty i odpory označené R1, R2, R3 a R4 (ramena můstku - jednotlivé tenzometry nebo 
jejich náhrady) jsou uspo ádány do můstku. Napájecí diagonála mezi uzly 2 a 3 je 

p ipojena ke zdroji konstantního napájecího napětí Un, výstupní napětí můstku Uv mezi 

uzly 1 a 4 (výstupní diagonála) je p ipojeno k p ístrojovému zesilovači s teoreticky 
nekonečným vnit ním odporem. Výstupní napětí Uv (rozdíl napětí mezi body 1 a 4) je dáno 
vztahem: 

   4321

4231

RRRR

RRRR
Uv 


  (3) 

Z uvedené rovnice je patrné, že výstupní signál bude nulový (Uv = 0), pokud bude platit: 

4231 RRRR   (4) 

nebo 

4321 RRRR    (5) 

Je-li tato podmínka splněna, nachází se můstek ve vyváženém stavu. Malé napěťové 

změny způsobené změnou hodnot odporů v můstku budou vztaženy k tomuto klidovému 

stavu a budou zesilovány k dalšímu zpracování závislého na použité metodě vyhodnocení. 
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Změna výstupního napětí ∆Uv je potom způsobena změnou odporů Rl, R2, R3 nebo R4 
o ∆R1, ∆R2, ∆R3 nebo ∆R4 . Takováto změna odporu tenzometru vzniká jeho délkovým 
p etvo ením, nebo změnou teploty. Podle rovnice (5.1) je změna výstupního napětí v 
závislosti na změnách odporů v můstku dána vztahem: 
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kde  
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a nelineární člen  je dán vztahem: 
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V praxi se vzhledem k nepodstatnému vlivu nelinearity používá rovnice (6) ve 

zjednodušeném tvaru (9) popisující pro běžnou praxi dostatečně p esně chování 
můstkového zapojení v závislosti na relativních změnách odporů v jeho ramenech: 
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5.2.1.4 Způsoby zapojení tenzometrů do můstku 

- Plnomostové zapojení (obr. 11) - konfigurace, pro kterou byly odvozovány 
základní vztahy v p edcházející kapitole - všechna ramena můstku osazena 
tenzometry se shodným odporem. Výstupní napětí bude maximální dosažitelné, 
teplotní závislost odporu tenzometrů je plně kompenzována. Používá se pro 
nejp esnější experimentální mě ení s vysokými požadavky na dlouhodobou stabilitu. 

Nejrozší enější oblast nasazení je konstrukce tenzometrických snímačů. Toto 
zapojení je možno modifikovat - pouze jedna z dvojic tenzometrů v protilehlých 
ramenech je užita jako aktivní, druhá dvojice jako tzv. kompenzační (tenzometry 
umístěné na vhodném místě konstrukce s nulovým délkovým p etvo ením od 
mechanického zatížení vystavené stejným teplotním změnám jako aktivní 
tenzometry). Teplotní závislost odporu aktivních tenzometrů je potom potlačena 
jejich zapojením do sousedních ramen s kompenzačními tenzometry. 

- Půlmostové zapojení (obr. 11) - dva aktivní tenzometry na místě dvou sousedících 
odporů se společným uzlem na výstupní diagonále můstku (nap . Rl a R2 ), 
doplněné do plného můstku náhradními odpory. Pokud se poda í zajistit na obou 

tenzometrech stejné délkové p etvo ení s rozdílnými znaménky (nap . jeden shora a 
druhý zdola na ohýbaném nosníku) a užijeme tenzometry se stejným odporem, je 
nelinearita odstraněna (nelineární člen z rovnice je nulový), stejné teplotní změny 
odporů obou aktivních tenzometrů se ruší (změna stejného znaménka v sousedních 
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ramenech můstku) a výstupní napětí bude poloviční proti plnomostovému zapojení 
se čty mi aktivními tenzometry. Pokud není možno oba tenzometry v půlmostu 
aplikovat jako aktivní, používá se jeden z nich jako kompenzační tenzometr 
umístěný na vhodném místě konstrukce s nulovým délkovým p etvo ením od 
mechanického zatížení vystavený stejným teplotním změnám jako aktivní 
tenzometr. Teplotní závislost odporu aktivního tenzometru je potlačena zapojením 
do sousední větve s kompenzačním tenzometrem. Nekompenzována však zůstává 
nelinearita, vzhledem k mě ené hodnotě se toto zapojení chová stejně jako 
čtvrtmostové. U jednoosé napjatosti je často užíváno umístění tenzometrů 
zapojených v půlmostu do tvaru tenzometrického k íže (často nazývané rozložení 
"T"), kdy p íčný tenzometr zajišťuje teplotní kompenzaci a jeho délkové p etvo ení 
εy = -µεx p ispívá ke zvýšení výstupního napětí můstku. 

- Čtvrtmostové zapojení (obr. 11) - jeden aktivní tenzometr na místě odporu nap . 
R1, zbytek můstku tvo í náhradní odpory většinou umístěné uvnit  mě icího 
zesilovače. Hlavními nevýhodami tohoto zapojení jsou nelinearita (viz výše) a 
teplotní nestabilita (teplotní změny odporu aktivního tenzometru nejsou 
kompenzovány, nebo kompenzovány p i použití samokompenzačního tenzometru 
jen do jisté míry - viz výše). P es uvedené záporné vlastnosti je často čtvrtmostové 
zapojení užíváno nap . p i zatěžovacích zkouškách konstrukcí, kde bývají 
tenzometry osazovány desítky mě ených míst. Na obr. 11 je uvedeno t ívodičové 
zapojení, které kompenzuje teplotní závislost odporu p ívodů k tenzometru. Je 
p idán t etí vodič p ivádějící napětí z vrcholu A můstku k vysokoohmovému vstupu 
mě icího zesilovače (zde jsou odpor vodiče i jeho teplotní závislost zanedbatelné), 
nežádoucí vlivy zbývajících dvou vodičů se ruší díky jejich zapojení ve dvou 
sousedních ramenech můstku. [29] 

 

Obr. 11: Plnomostové (vlevo), půlmostové (uprost ed) a čtvrtmostové (vpravo) 

zapojení tenzometrů ve Wheatstonově mostě 

Pro realizaci tenzometrických mě ení se používají tenzometrické mě icí aparatury. Tyto 
se člení podle charakteru napájecího zdroje snímačů na st ídavé a stejnosměrné, podle 
časového charakteru ε na statické a dynamické. Pro mě ení byla využita mě icí aparatura 
HBM s označením Quantum MX1615B (obr. 12). Jedná se o tenzometrickou úst ednu se 
stejnosměrným napájením až šestnácti snímačů. Maximální vzorkovací frekvence pro 
každý z mě ených kanálů je 1ř,2 GHz, což umožňuje statická mě ení na laboratorních 
trámcích i dynamická mě ení na pokusných úsecích p i p ejezdu těžkých vozidel. 
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Obr. 12: Mě icí úst edna Quantum MX1615B 

5.2.1.5 Kompenzace vlivu teploty na odporovou odezvu tenzometru 

Jedním z nejzávažnějších zdrojů chyb a nejistot p i analýze napjatosti jsou zdánlivé 
deformace vzniklé v důsledku oh átí mě eného objektu. Je to dáno tím, že vznik 
zdánlivých deformací není v žádném vztahu s velikostí mě ených skutečných deformací. 
Za určitých podmínek mohou tyto odchylky od ideálního chování být velmi důležité (tak je 
tomu nap . p i konstrukci snímačů), a mohou způsobit p i statickém mě ení významné 
chyby - pokud se na ně nebere z etel a vhodným způsobem se nevyloučí. V p ípadě čistě 
dynamických mě ení nemusí vést existence zdánlivých deformací k žádným nep íjemným 
následkům. Zdánlivé deformace nesmějí být směšovány s teplotním driftemν ten je sice 
rovněž superponován na teplotní odezvu, avšak je nevratným procesem. 

Metody pro vyloučení zdánlivé deformace z indikované (mě ené) deformace: 
- zajištění stavu, kdy po vyvážení můstku nedochází ke změně teploty tenzometru a 

zkoušeného objektuν potom nemůže docházet ani k dilataci objektu ani ke změně 
odporu tenzometru, 

- kompenzační tenzometr, který je nalepen na nezatěžovaný (nedeformovaný) kus ze 
stejného materiálu jako je vyšet ovaná součást s aktivním tenzometremν teplotní 
změny tohoto kompenzačního kusu a vyšet ované součásti musejí potom být stejné, 
p ívodní vedení k aktivnímu a kompenzačnímu tenzometru musejí být stejně dlouhé, 
jejich teplotní změny musejí být rovněž stejnéν v adě praktických p ípadů může být 
jako kompenzační tenzometr 
použit další aktivní tenzometr, teplotní změny obou těchto aktivních tenzometrů 
musejí být stejné, jejich délková p etvo ení pak ve známém poměru a opačných 
znaménekν tak je tomu nap . u ohýbaného nebo krouceného prutu, 

- využití tenzometrů s m ížkou ze speciálně upravených slitin - teplotně 
samokompenzovaných tenzometrůν smyslem této teplotní samokompenzace je 
minimalizovat jak vliv teplotních změn, tak teplotní dilatace na odporovou odezvu 
tenzometruν toho může být docíleno jak úpravou chemického složení materiálu 
m ížky, tak i volbou vhodného tepelného zpracování, 

- použití metody početní korekce namě ených údajůν k tomu je nutno znát jak 
pat ičné technické charakteristiky tenzometru, tak i teplotu v mě eném místě. [29] 

Pro praktická mě ení bylo využito čtvrtmostového zapojení s jedním aktivním 
tenzometrem a s p ipojením teplotně-kompenzačního tenzometru. 
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5.2.2 Trámce s vloženým kluzným trnem 

5.2.2.1 Statické a cyklické zatěžování trámců s defektně uloženými KT 

V rámci ešení projektu TA02031195 byly realizovány statické a cyklické zatěžovací 
zkoušky na betonových trámcích 150x150x350(700) mm s defektním umístěním kluzných 
trnů. Cílem zkoušek bylo vyšet it, zda má umístění kluzného trnu v desce vliv na napětí v 
betonu v blízkosti trnu a vzniká-li porušení betonu. 

Zatěžovací schéma zkoušky vychází z americké studie a zkoušek realizovaných na West 
Virginia university v USA (obr. 13). Ve studii se potvrdil vznik vysokých koncentrátů 
napětí v betonu v okolí kluzných trnů uložených ve st ednicové rovině betonového trámce. 
Zatěžovací schéma pro zkoušky vytvo ené pracovníky CDV Tišnov je patrné na obr. 14. 

[36] 

 

Obr. 13: Zatěžovací schéma West Virginia university, USA [36] 

 

Obr. 14: Zatěžovací schéma laboratorních zkoušek 

Poznatky z amerických zkoušek byly rozší eny a odzkoušeny byly trámce s „defektním“ 
uložením kluzného trnu. Vybrány byly ty varianty, u nichž teoretickým výpočtem metodou 
konečných prvků v programu ANSYS vycházelo napětí v betonu nejvyšší a u nichž poloha 
zabetonovaného kluzného trnu umožňovala instalaci tenzometrů. Zjišťovány byly 
namě ené poměrné deformace betonu pomocí lepených tenzometrů p i statické a cyklické 
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zkoušce a výsledky byly p epočítány podle Hookova zákona na napětí a porovnávány. 
Zkoušky byly realizovány na lisu TZÚS Brno. 

Pro tyto zkoušky byly použity nalepovací odporové tenzometry HBM s označením 1-

LY41-20/120 resp. 1-LY41-50/120, které jsou aplikovány na čistý a rovný podklad čela 
betonového trámce do míst, kde se nacházejí nejvyšší koncentráty napětí teoreticky 
stanovené metodou konečných prvků. Čela trámce byla osazena v oblasti tahových napětí 
tenzometry s rozdílnými délkami 50 a 20 mm. Důvodem je, že tenzometry integrují 
hodnotu poměrných p etvo ení po celé své délce a mě ení dává rozdílné výsledky, což 
potvrzují teoretické výpočty i samotná mě ení (obr. 15).  

    

Obr. 15: Zatěžovací zkouška trámce s nalepenými odporovými tenzometry 

Principem statické zkoušky bylo postupné zatěžování trámce silou, aplikovanou 
prost ednictvím hlavy lisu a umístěnou nad trnem, na maximální hodnotu 30-50 kN. 

Rychlost zatěžování byla zvolena 50 N/s, byl odečítán průhyb zatěžované hrany 
digitálními průhyboměry a hodnoty namě ených poměrných deformací na tenzometrech. 
Takový průběh umožnil p esné stanovení poměrných deformací a průhybů v závislosti na 
aplikované síle. 

Po statické zkoušce ihned následovala zkouška cyklická. Principem zkoušky bylo 
postupným zatěžováním a odtěžováním trámce simulovat p ejezd těžkého vozidla. Zvolená 
maximální síla p i zatížení byla 20 kN a p i odtížení byla snaha dosáhnout minimální 
hodnoty p itížení p i zachování p ijatelné frekvence zatěžování f=0,2 Hz. Počet zatížení 
byl stanoven na 20 resp. 50 tisíc. Výsledkem je pak průběh poměrných deformací a 
průhybů v závislosti na počtu cyklů (obr. 16). Na obr. 16 vpravo sledujeme nárůst 
tahových napětí v závislosti na počtu zatěžovacích cyklů, kdy p ibližně po Ř tisících 
cyklech dochází ke stabilizaci hodnot. Nárůst deformací na tenzometru může být způsoben 
postupným otlačením (vytlačením) stávajícího povlaku Thermofix do cementového betonu 
na čele trámce. Této problematice se věnuje podrobněji kapitola 5.2.3. 
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Obr. 16: Výsledky statického zatěžování – závislost síla/tahové napětí (vlevo) a 
cyklického zatěžování – závislost počet cyklů/tahové napětí (vpravo) 

Současně byly sledovány rozdíly v napětí pro dva typy kluzných trnů – kluzný trn s 
povlakem Thermofix a sklolaminátový kluzný trn s  vlákny orientovanými v podélném 
směru, kde byl sledován průhyb hrany na trámcích 150x150x700 mm. Souhrnné výsledky 
zatěžování jsou zaznamenány v tab. 7 a 8 a v P íloze B - Výsledky zatěžovacích zkoušek 
na trámcích s vloženým trnem. 

Tab. 7: Výsledky napětí a průhybů zatěžované hrany p i statické zatěžovací zkoušce  

 

Tab. 8: Výsledky napětí a průhybů zatěžované hrany p i cyklické zatěžovací zkoušce  
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5.2.2.2 Statické a cyklické zatěžování „supertrámců“ 

Zkoušky trámců s defektně uloženými trny prokázaly existenci p edevším vysokých 
tahových napětí. Zatěžovací zkoušky „supertrámců“ o rozměrech 270x270x300 mm měly 

za cíl ově it koncentraci poměrných deformací v okolí trnu, kdy byl prů ez trámce zvolen 

tak, aby reprezentoval skutečné rozměry desek CB krytu s ohledem na zatěžovací schéma 
(obr. 11). Trámce byly osazeny různými typy kluzných trnů uložených ve st ednicové 
rovině betonu a odzkoušeny v laboratorních podmínkách na lisu TZÚS. Mě ení na 
osazených tenzometrech umožní vzájemné srovnání hodnot deformací betonu v okolí 
ocelových kluzných trnů s nově vyvinutými povlaky. Osazení tenzometrů a použité typy 
povlaků kluzných trnů zabetonovaných v trámci jsou patrné z obr. 17-19. 

Mě ení bylo součástí projektu Technologické agentury ČR č. TE0102016Ř: Centrum 
pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI). 

 

Obr. 17: Zatěžovací schéma „supertrámců“  

   

Obr. 18: Osazení tenzometrů a použité typy kluzných trnů 
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Zjišťovány byly namě ené poměrné deformace betonu p i zatěžování trámců a výsledky 
byly p epočítány podle Hookova zákona na napětí a porovnávány. Porovnávaly se 

výsledky v pěti zkušebních variantách a byl analyzován vliv typu povlaku, druhu a 
průměru trnu na namě ené deformace. 

V tabulce 9 jsou uvedeny výsledky mě ení deformací p i statickém namáhání trámců. 
Požadované síly bylo dosaženo p írůstkem síly 50 N/s. Průhyby zatížené hrany trámce 
byly mě eny digitálními průhyboměry. Průhyby nezatížené hrany nebyly mě eny, jelikož 
tato hrana byla pevně podep ena. Ve výsledcích tahových napětí je uvedena hodnota pro 
tenzometr délky 50 mm (vlevo od kluzného trnu) a v závorce pro tenzometr délky 20 mm 
(vpravo od kluzného trnu). Ve výsledcích tlakových napětí je uvedena hodnota pro 
tenzometr délky 50 mm (nad kluzným trnem). 

  

Obr. 19: Zatěžovací zkoušky na TZÚS Brno, detail p ipojení kabeláže 

Z výsledků v tabulce 9 je patrné, že typ povlaku kluzných trnů má významný vliv na 
napětí v betonu. Kluzný trn s povlakem ze skelného laminátu resp. trn bez povlaku 
vykazuje nižší hodnoty tahových i tlakových napětí. V další části výzkumu byly vyvíjeny 
kluzné trny s alternativními materiály povlaků na bázi tvrdých epoxidů.  

Současně byly zkoušeny i nové rozměry kluzných trn – průměry 30 a 40 mm. 
P edmětem studie bylo statické zatěžování trámců s kluznými trny průměru 25, 30 a 40 
mm dle zatěžovacího schématu a okrajových podmínek uvedených v p edchozí kapitole. 
Realizovány byly statické zatěžovací zkoušky s odečtem hodnot deformací na 
tenzometrech délky 20 mm a průhybu zatížené hrany trámce (tab. 10).  

Statická zkouška byla realizována do hodnoty zatížení, kterou umožňoval zatěžovací lis 
TZÚS (50 resp. 70 kN). Porovnání namě ených hodnot na tenzometrech umožňuje 
relativní srovnání výsledků dopočítaných napětí (podle Hookova zákona) v oblasti 
kluzných trnů.  

O vývoji kluzných trnů pojednává podrobněji kapitola 5.2.2 a P íloha C – Vývoj a 
mě ení vlastností kluzných trnů. 
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Tab. 9: Výsledky mě ení deformací na trámcích 270x270x300 mm – série 1 

zkouška 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

povlak - Thermofix Sklolaminát Sklolaminát Thermofix 

trnu (druh, 

průměr v mm) 

ocel hladká 

25 

ocel hladká 

25 

ocel 

žebírková 22 

ocel hladká 

25 

ocel hladká  
25 

umístění trnu v ose trámce 

pozn. - 
výroba Likal 
s.r.o. (ČR) 

výroba Likal 
s.r.o. (ČR) 

výroba Likal 
s.r.o. (ČR) 

výroba 
Brentzel 

(SRN) 

 
Síla [kN] Napětí tahová [MPa] na tenzometru dl. 50 (20) mm 

2 0,15 (0,25) 0,15 (0,35) 0,03 (0,10) 0,16 (0,20) 0,26 (0,24) 

4 0,36 (0,73) 0,50 (1,19) 0,20 (0,59) 0,45 (0,66) 0,70 (0,94) 

6 0,62 (1,31) 0,88 (2,17) 0,38 (1,17) 0,76 (1,14) 1,17 (1,76) 

8 0,90 (2,19) 1,26 (3,19) 0,63 (1,96) 1,13 (1,71) 1,70 (2,69) 

10 1,23 (3,32) 1,65 (4,22) 0,91 (2,78) 1,55 (2,37) 2,30 (3,93) 

Síla [kN] Napětí tlaková [MPa]na tenzometru dl. 50 mm 

2 1,20 1,11 1,01 0,93 0,71 

4 2,51 3,12 2,35 2,40 2,31 

6 3,85 5,11 3,69 3,90 4,02 

8 5,31 7,04 5,16 5,53 5,73 

10 6,82 8,95 6,62 7,28 7,73 

Síla [kN] Průhyb zatěžované hrany [mm] 

2 0,072 0,102 0,036 0,030 0,136 

4 0,114 0,154 0,106 0,088 0,210 

6 0,150 0,204 0,154 0,128 0,274 

8 0,176 0,250 0,198 0,170 0,328 

10 0,204 0,288 0,240 0,210 0,366 

Tab. 10: Výsledky mě ení deformací na trámcích 270x270x300 mm – série 2 

zkouška 6.1 6.2 6.3 

povlak TUR 

trnu (druh, průměr v 
mm) 

ocel hladká, 
25 

ocel hladká, 
30 

ocel hladká, 
40 

umístění trnu v ose trámce 

pozn. výroba Likal s.r.o. (ČR) 

Síla [kN] Napětí tahová [MPa] 
na tenzometru dl. 20 mm 

2 0,32 0,00 -0,02 

4 0,85 0,18 0,12 

6 1,47 0,42 0,24 

8 2,21 0,73 0,41 

10 2,98 1,08 0,69 

20 8,69 3,54 0,93 

30 15,73 6,92 1,89 

40 23,77 10,53 2,89 

50 30,97 13,66 3,79 

60 - 16,84 4,71 

70 - 19,59 5,03 
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Síla [kN] Průhyb zatěžované hrany [mm] 
2 0,052 0,016 -0,024 

4 0,088 0,048 0,006 

6 0,120 0,078 0,034 

8 0,150 0,108 0,064 

10 0,176 0,136 0,092 

20 0,308 0,278 0,214 

30 0,436 0,402 0,326 

40 0,590 0,510 0,402 

50 0,834 0,570 0,500 

60 - 0,702 0,574 

70 - 0,842 0,654 

 

Porovnáním výsledků v tabulce 10 je patrné, že průměr kluzného trnu má podstatný vliv 
na hodnoty tahového napětí. Současně je patrné, že u průměru trnu 30 a 40 mm jsou 
namě ené hodnoty průhybu hrany trámce nižší a lze se domnívat, že použití větších 
průměrů trnů bude mít pozitivní dopad na snížení tahových napětí spodního líce CB krytu. 
Podrobnější výsledky jsou shrnuty v P íloze B - Výsledky zatěžovacích zkoušek na 
trámcích s vloženým trnem. 

5.2.3  Vlastnosti povlaků kluzných trnů 

Povlak běžně používaných kluzných trnů v ČR je vyroben z termoplastického prášku 
Thermofix firmy ICOSA na bázi modifikovaných polyolefinů (obr. 20). V současnosti je 
v ČR pouze jediný výrobce kluzných trnů s tímto druhem povlaku, LIKAL, s.r.o. sídlící 
v Brně Malomě icích. Prášek se nanáší metodou fluidování, tj. zah átý trn se na několik 
sekund pono í do fluidní nádoby, kde se prášek p ilepí a roztaví. Následně se trn zah eje 
v peci a prášek vytvo í hladký povrch. 

 

Obr. 20: Kluzný trn firmy LIKAL, s.r.o. – povlak Thermofix 

Zatěžovací zkoušky na trámcích s vloženým kluzným trnem prokázaly malou odolnost 

povlaku trnu na čele trámce (obr. 21). Současně bylo provedeno několik mě ení 
spolupůsobení rázovým za ízením FWD na pokusných úsecích. Z výsledků mě ení byly 
identifikovány nízké hodnoty spolupůsobení na spárách CB desek, které mohou být 
způsobeny tím, že povlak na kluzných trnech má velkou tloušťku a je měkký. Mě ení na 
pokusných úsecích na dálnici D1 a zkušenosti na dálnici D5 po 10 letech prokázaly, že 
stávající povlaky trnů nejsou dostatečně tvrdé a umožňují, aby p evážná část deformací od 
zatížení se odehrála v těchto povlacích (viz. kap. 5.3.1). 
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Obr. 21: Protlačeni povlaku trnu THERMOFIX po cyklické zatěžovací zkoušce 
trámce s vloženým trnem 

Z tohoto důvodu bylo nutné vyvinout metodiku zkoušení povlaků kluzných trnů, 
odzkoušet a vyvinout takový povlak kluzného trnu, který by byl odolný vůči zatlačování 
betonu do jeho struktury za požadavku, že tento materiál bude dostatečně kluzký a nebude 

bráněno prokluzu kluzného trnu v betonu p i teplotních dilatacích CB krytu. 

5.2.3.1 Mě ení tuhosti povlaků kluzných trnů 

Pro ově ení této hypotézy byla vyvíjena nenormová zkouška tuhosti povlaku (tzn. 

odolnosti proti zatlačování) pro porovnání různých typů povlaků. Do vzorku povlaku 
naneseného na ocelové podložce byl zatlačován ocelový razník (obr. 22). 

Ve spolupráci s firmou Likal, s.r.o. byly vyvinuty nové tvrdší povlaky na bázi 
termoplastů s označením PHC-AH, sklolaminátový povlak a nové epoxidové povlaky 

s označením Plascoat PP 10 a TUR, které jsou významně tvrdší než termoplastické 
povlaky. Tvrdosti sklolaminátového povlaku bylo docíleno polyesterovým laminátem s 
LP aditivem a se skleněnou obousměrnou výztuží navíjenou na kluzný trn. Typy nových 
povlaků jsou patrné z obr. 22. 

   

Obr. 22: Zkouška protlačení povlaku - vlevo foto zkoušky v lisu, vpravo foto 

protlačení různých povlaků (stávající povlak Thermofix, sklolaminátový povlak, 

povlak Plascoat PP 10) 

V roce 2014 byly zkoušce podrobeny povlaky Thermofix a sklolaminátový povlak. 
Vizuální šet ení prokázalo protlačení kovového tělesa do povlaku Thermofix p i 30 kN, 
sklolaminátový odolal zatížení 90 kN. Průběh zkoušky je patrný z odečtených snímačů 
deformace. Z vizuálního šet ení a z průběhu zatěžování na obr. 22 vyplývá, že u povlaku 

Thermofix vzniká trvalá deformace. 



Výsledky modelování a měření 
 

40 

 

Obr. 23: Zkouška protlačení povlaku – závislost deformace na aplikovaném 
zatížení 

V další fázi ešení projektu TE01020168 se p istoupilo ke zkouškám protlačení povlaku 
s označením TUR, realizovány byly cyklické zkoušky zatěžování a odlehčení s časovou 
prodlevou, umožňující regeneraci povlaku. Sledován byl průběh zatěžování, typ deformace 

povlaku a výsledky byly vzájemně porovnávány s povlakem Thermofix. Současně byla 
sledována změna tloušťky naneseného povlaku p ed, bezprost edně po zkouškách a po 
dvou hodinách od provedené zkoušky. Cílem bylo zjistit, zda bude docházet k trvalým 
plastickým p etvo ením povlaků bezprost edně po zkoušce a s časovou prodlevou od 

ukončení zkoušky, kdy byla umožněna dodatečná regenerace povlaku po cyklování.  
Sledovanými parametry byl průběh namě ených deformací na průhyboměrech v závislosti 
na aplikované síle a čase. Podrobnější výsledky jsou obsaženy v P íloze C – Vývoj a 

mě ení vlastností kluzných trnů. 

5.2.3.2 Zkoušky vytržení kluzných trnů z betonu 

Důležitým sledovaným parametrem, který byl sledován p i ešení projektu TA02031195 

již v roce 2013, je prokluz trnů v cementobetonovém krytu. Za tímto účelem byly 
vybetonovány vzorky s různými typy povlaků a výsledky vzájemně porovnány.   

Zkušební vzorky byly vybetonovány do forem a po 2Ř dnech zrání betonu odzkoušeny 
na trhacím lisu v TZÚS Brno za účelem stanovení velikosti a průběhu síly p i vytahování a 
zatlačování kluzného trnu a závislosti prokluzu na trhací síle. 

Vzhledem k tomu, že se nové povlaky neustále vyvíjely, bylo realizováno velké 
množství těchto zkoušek. Hlavním problémem u sklolaminátů byla hladkost jejich 
povrchu, kterou se poda ilo úspěšně zajistit. Dále byly vyvinuty a odzkoušeny nové typy 

tvrdých epoxidových povlaků (Obr. 24). 
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Obr. 24: Výroba vzorků – forma s uloženým KT a průběh trhací zkoušky 

Bylo odzkoušeno celkem pět typů povlaků nanesených na ocelovém trnu průměru 25 
mm – Thermofix, PHC-AH, sklolaminátový a dva druhy epoxidového povlaku 
s označením Plascoat a TUR. U povlaků na bázi termoplastů (Thermofix a PHC-AH) se 

potvrdil dobrý požadovaný prokluz mezi KT a betonem. Dále se zkoušky zamě ily 
p edevším na vývoj sklolaminátového a epoxidových povlaků, které jsou tvrdší, a tedy 

vhodnější pro použití do spár CB krytů. 
Výzkum pracovníků CDV Tišnov, Likal, s.r.o. a techniků TZÚS Brno vyvinul 

sklolaminátové a epoxidové povlaky kluzných trnů, které mají dobré vlastnosti týkající se 
dostatečné kluzkosti a zajistí horizontální pohyb kluzných trnů v CB krytu. Podrobnější 
výsledky jsou obsaženy v P íloze C – Vývoj a mě ení vlastností kluzných trnů. 
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5.3 M ENÍ IN SITU 

5.3.1 Mě ení průhybů rázovým za ízením FWD na tuhých vozovkách 

Průhyb povrchu vozovky s cementobetonovým krytem je možné mě it různými 
za ízeními. Tato za ízení musí umožnit vyvození dostatečně velkého průhybu vzhledem k 
tloušťce CB krytu. K tomuto účelu se nejčastěji používají rázová za ízení FWD/HWD (z 
angl. Falling/Heavy Weight Deflectometer), zatěžující vozovku rázem vyvolaným pádem 
závaží na zatěžovací desku viz obr. 25. P i mě ení průhybů vozovek s CB krytem je nutné 
zohlednit chování desek krytu, které se odvíjí od klimatických vlivů, p edevším od teploty 

a vlhkosti. Také je důležité správné umístění zatěžovací desky a poloha mě icího nosníku s 

osazenými snímači průhybu. 

 

Obr. 25: Rázové za ízení FWD/HWD RODOS 2012 

Podstata metody mě ení průhybů rázovým za ízením FWD spočívá ve změ ení a 
vyhodnocení odezvy vozovky na dopad b emene, simulující dynamický ráz zatížení od 
dopravy. Dynamický ráz je vyvolán pádem závaží dané hmotnosti z dané výšky p es 
gumové tlumiče, regulující délku trvání rázového impulsu. Zatížení se p enáší p es 
zatěžovací desku do konstrukce vozovky a následně se snímá reakce na toto zatížení, 
kterou je deformace ve svislém směru – průhyb. Během vlastní zkoušky je na povrchu 
vozovky položena zatěžovací deska a mě ící rám osazený snímači průhybu. Po vyvození 
zatěžovacího impulsu se mě í velikost zatěžovací síly a hodnoty průhybu na jednotlivých 
snímačích v různých vzdálenostech od osy zatížení. Rázové za ízení FWD umožňuje 
nastavit parametry zatížení vozovky (velikost zatěžovací síly a dobu působení zatížení) tak, 
aby se blížily k reálnému zatížení od pohybujících se vozidel. 
Mě ení průhybů vozovek s CB krytem je možné rozdělit na: 

– mě ení průhybů desky (v její st edové části), 
– mě ení spolupůsobení desek na spárách (p enos zatížení mezi deskami).  

P i mě ení průhybů na síťové i projektové úrovni se mě í teplota vozovky podle ČSN 73 
6192, s doplněním o následující údaje (za účelem mě ení teplotního spádu a průměrné 
teploty CB desky), minimálně ve 4 hloubkách:  

– povrch vozovky  

– v hloubce 3 - 4 mm (nejedná se o teplotu horního líce desky),  
– 40 a 70 mm, 

– 20 mm nad spodním lícem CB desky. 
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Obvykle se hodnotí průměrná teplota desky jako průměr z teplot mě ených ve všech 
čty ech hloubkách a teplotní spád CB krytu. Ideální je provádět kontinuální mě ení teplot 
během celého mě ení se záznamem. Pokud není prováděno kontinuální mě ení, pak musí 
být teplota mě ena minimálně každou hodinu. 

P i mě ení průhybů vozovek na jednotlivých bodech má být hodnota zatěžovací síly 
nap . 100 kN (tak, aby byla zachována podmínka, že na snímači ve vzdálenosti 1800 mm 

od osy zatížení je vyvozen průhyb alespoň 40 μm). Tato síla je však proměnlivá i p i pádu 
závaží ze stejné výšky. Namě ené průhyby je tak nutné p epočítat na porovnávací sílu.  

P epočet se provede dle vztahu: 

m

C

mRR
F

F
yy ,)100( 

 (10) 

kde:  yR(100) - průhyb ve vzdálenosti R od osy zatížení p epočítaný na porovnávací sílu 100 kN [mm],  
yR,m - průhyb namě ený p i skutečném zatížení silou FC ve vzdálenosti R od osy zatížení [mm],  
FC - porovnávací zatěžovací síla 100 kN,  
Fm - zatěžovací síla p i mě ení [kN].  

P epočet podle vztahu platí, jestliže je zatěžovací síla Fm v rozsahu 90 – 110 kN (10 % 

od porovnávací zatěžovací síly). Vzdálenosti R odpovídají poloze snímačů průhybu od osy 
zatížení:  
0 mm (yo), 300 mm (y300), 600 mm (y600), 900 mm (y900), 1200 mm (y1200), 1800 mm (y1800). 

5.3.1.1 Rázová zkouška ve st ední části desek 

Pro hodnocení tuhosti CB desky za účelem zjištění charakteristik jednotlivých 
konstrukčních vrstev vozovky se provádí rázová zatěžovací zkouška na st edech desek. 
Zatěžovací deska nemá být umístěna do geometrického st edu CB desky, jak je často 
praktikováno. Zatěžovací deska a mě icí nosník se snímači průhybu musí být umístěny ve 
st ední části testované CB desky tak, aby zatěžovací deska i poslední snímač průhybu byly 
vzdáleny od spár a p ípadných trhlin minimálně 0,5 m, lépe 0,75 m. Grafické znázornění 
správného a nesprávného umístění zatěžovací desky a mě ícího nosníku je znázorněno na 
obr. 26 až 28. Pokud jsou výsledky rázové zkoušky použity p i zpětném výpočtu modulů 
pružnosti jednotlivých vrstev konstrukce, pak musí být CB deska pod mě ícím nosníkem a 
pod zatěžovací deskou bez jakýchkoliv trhlin a spár (pokud během mě ení záznam 
průhybové k ivky ukáže umístění trhliny v podkladních vrstvách - zlomená průhybová 
k ivka nebo nep imě ený skokový posun, pak je nutno zkoušku opakovat na další desce). 

 

Obr. 26: Správné umístění zatěžovací desky a mě ícího nosníku – nulový, malý 
záporný teplotní spád (v noci, ráno, večer, p i zatažené obloze) 
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Obr. 27: Nesprávné umístění zatěžovací desky a mě ícího nosníku v p ípadě 
umístění zatěžovací desky do geometrického st edu testované CB desky (krajní 

snímače průhybu se mohou nacházet na nepodporované části CB desky) 

 

Obr. 28: Nesprávné umístění zatěžovací desky a mě ícího nosníku v p ípadě 
kladného teplotního spádu (p es den na slunci, za deště) 

5.3.1.2 Rázová zkouška na hranách desek – p enos zatížení 
P i posuzování p enosu zatížení na spárách se rázové za ízení FWD umísťuje tak, aby 

se mě ená spára nacházela mezi snímači průhybu, které jsou umístěny ve vzdálenostech 
300 a 200 mm od st edu zatěžovací desky (obr. 29). Doporučuje se ově it umístění 
kluzných trnů (resp. kotev) ve spárách a posoudit p ípadná defektní uložení těchto prvků. 

 

Obr. 29: Schéma rozmístění zatěžovací desky a snímačů p i mě ení spolupůsobení 
desek na hranách a trhlinách 

P enos zatížení na spárách sousedících CB desek charakterizuje hodnota LTE (z angl. 

Load Transfer Efficiency), která se vypočítá z podílu průhybů namě ených na hranách 
nezatížené a zatížené CB desky podle vztahu: 

100
200

300 
y

y
LTE  (11) 

kde: LTE - hodnota p enosu zatížení [%],  
y300 - průhyb namě ený na nezatížené CB desce, 300 mm od osy zatížení [μm],  
y200 - průhyb namě ený na zatížené CB desce, 200 mm od osy zatížení [μm]. 
 

LTE je parametr výrazně závislý na teplotně-vlhkostním spádu a zejména průměrné 
teplotě desky, což prakticky neumožňuje relativní srovnávání namě ených hodnot v 

různých časových obdobích. 
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5.3.1.3 Sonická metoda 

Pomocí sonické metody je možné p esně určit, zda je CB deska podporovaná u hran a 
rohů nebo zdeformovaná v důsledku teplotně-vlhkostního spádu. Na základě 
dlouhodobých zkušeností je známo, že se charakter ozvěny mění vlivem dutiny pod CB 
deskou. Princip sonické metody spočívá v subjektivním vyhodnocení zvukové odezvy, 
která je vyvozena pádem ocelové koule hmotnosti 4 - 5 kg z výšky cca 1 m na zkoušené 
místo CB desky. Hlubší (dutý) tón indikuje dutinu pod deskou v tomto místě. Sonická 
metoda umožňuje jednoduše a rychle stanovit plošný rozsah p ípadné ztráty podporování 
desek s p esností ± 50 mm (obr. 30). 

 

 Obr. 30: Sonická metoda 

5.3.1.4 Zkouška odstupňovaným zatížením 

Další možností, jak hodnotit p ítomnost eventuálních dutin pod CB deskou, je 

provedení rázových zkoušek s odstupňovaným zatížením na stejném místě (nap . 40 kN, 

70 kN, ř0 kN a 120 kN) a následné grafické vynesení závislosti mezi zatěžovací silou (osa 
x) a průhybem mě eným ve st edu zatěžovací desky (osa y). Pokud je deska podporována, 
uvedená závislost by měla být lineární a protínat osu y p ibližně v počátku sou adnic. 
Špatné podporování a eventuální p ítomnost dutiny je charakterizováno protnutím osy y 
regresní p ímkou nad počátkem sou adnic (obr. 31). 

   

Obr. 31: Způsob hodnocení p ítomnosti dutin pod CB deskou pomocí rázové 
zkoušky s odstupňovaným zatížením - zkouška na st edu desky S1 – dokonalé 

podep ení desky (vpravo), nedokonalé podep ení desky - výskyt dutiny pod deskou 

(vlevo) 
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5.3.1.5 Pokusné úseky 

P i mě ení p enosu zatížení mezi deskami se sleduje průhyb horního líce sousedních 
desek. Podle zahraničních zkušeností se požadovaný poměr průhybů nevyztuženého CB 
krytu s kluznými trny pohybuje v rozmezí 0,Ř-0,ř. Mě ením na pokusných úsecích bylo 
dlouhodobým sledováním zjištěno, že se p enos zatížení v tomto rozmezí vždy 
nepohybuje. Mě ením na pokusných úsecích dálnice D1 u Kromě íže a na Pražském 
okruhu bylo zjištěno, že hodnoty LTE klesají až k hodnotám 0,65 (obr. 32). V rámci 
doporučení stanoveném v metodice pro Mě ení průhybů a hodnocení únosnosti vozovek 
rázovým za ízením FWD je nutno dodržovat podmínky mě ení a doplňující kontinuální 
monitorování teplotně-vlhkostního stavu. 

 

Obr. 32: Vyhodnocení p enosu zatížení LTE na p íčných spárách šesti desek p i 
nulovém a kladném teplotním spádu a různých hodnotách zatěžovací síly (D1 

Kromě íž) 

Teplotně vlhkostní stav CB krytu byl sledován v uvažovaných hloubkách, kde byly 
realizovány tenké vývrty pro sledování teploty na tyčových snímačích teploměrem typu 
TestLink SE309. V další fázi výzkumu bude sledována vlhkost CB krytu snímačem 
relativní vlhkosti povrchu stavebních materiálů s tyčovým snímačem vlhkosti LF_TB 120, 

určeným pro mě ení do hloubky 300 mm (obr. 33). 

       

Obr. 33: Mě ení teplot na pokusném úseku (vlevo), snímač relativní vlhkosti 
povrchu a tyčový snímač pro mě ení do hloubky 300 mm (vpravo) 
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Podrobnější výsledky jsou obsaženy v P íloze D – Mě ení průhybů rázovým za ízením 
FWD na tuhých vozovkách, kde jsou detailně popsány zkoušky na pokusných úsecích a 
reálně pojížděných vozovkách dálničního typu. 

5.3.2 Mě ení deformací cementobetonového krytu pomocí tenzometrů 

Výsledky teoretických výpočtů bylo nezbytné ově it praktickým mě ením za použití 
tenzometrických snímačů vhodně umístěných do konstrukce vozovky. Existence tahových 
napětí na spodním líci CB krytu i v oblasti kluzných trnů byla prokázána teoretickými 
výpočty a laboratorními zkouškami. Výsledky mě ení na pokusných úsecích a reálně 
pojížděných vozovkách umožní srovnání deformací krytu p i simulaci rázu za ízením 
FWD a zatížení vyvozeném reálnými nápravami těžkých nákladních vozidel. 

V rámci pokusných úseků bylo zkoušeno několik druhů tenzometrických snímačů. Níže 
jsou uvedeny realizované zkoušky se základním popisem a výsledky. 

5.3.2.1 Pokusný úsek Brno-Mod ice 

V rámci projektu TA020311ř5 byla realizována výstavba pokusného úseku v areálu 
firmy FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. v listopadu 2013. Účelem pokusného 
úseku bylo sledování různých typů povrchových úprav CB krytu. CB kryt byl realizován 
jako nevyztužený s kluznými trny a kotvami v p íčných a podélných spárách. Využití 
úseku bylo rozší eno o instalaci tenzometrických snímačů, různých typů kluzných trnů a 
jejich „defektního“ uložení. 

Pokusný úsek tvo ilo dvakrát sedm CB desek betonovaných ve dvou pásech pomocí 
bednění. V oblasti šesti uvažovaných p íčných spár daného pásu byla p ed samotnou 
betonáží instalována armatura sloužící k p esnému uložení kluzných trnů. Celkem tedy 
bylo p ipraveno dvanáct p íčných spár. Ší ka pásu (CB desky) byla 3,5 m a délka desky 5,0 

m. Dále byly instalovány do oblasti dvou p íčných spár tenzometry s dlouhou životností, 
které jsou vhodné pro zabudování do betonu. Instalován byl typ PMFL-50-2LT (obr. 34 a 

35). Tenzometry byly umístěny na spodním líci krytu a v okolí kluzných trnů. 

  

Obr. 34: Tenzometr s označením PMFL-50-2LT 

Zatěžování bylo realizováno pomocí rázového za ízení FWD. Rázové za ízení vyvozuje 

dynamický ráz simulující p ejezd těžkého nákladního vozidla p es p íčnou spáru a 
tenzometrické snímače detekují poměrné deformace cementobetonového krytu. Zatěžování 
tohoto zkušebního úseku v místě p íčné spáry bylo prováděno pro sílu v rozsahu 40 – 120 

kN. Pokusný úsek také umožňuje p ejezd těžkým nákladním vozidlem p i různých 
rychlostech s různým zatížením náprav. 
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Obr. 35: Osazení tenzometrů s označením PMFL-50-2LT v p íčné spá e a schéma 
zatížení rázovým za ízením FWD 

Výsledky prvních mě ení (obr. 36) p i porovnání deformací vyvozených na spodním líci 
CB krytu ukazují, že hodnoty napětí ádově odpovídají deformacím modelovaných 
metodou konečných prvků v programu ANSYS. 

 

Obr. 36: Deformace na spodním líci CB krytu pod zatížením 

Podrobnější výsledky jsou obsaženy v P íloze E – Mě ení deformací 
cementobetonového krytu pomocí tenzometrů, kde jsou shrnuty informace o výstavbě a 

provedená mě ení na pokusném úseku Brno-Mod ice. 

5.3.2.2 Pokusný úsek Tišnov 

Pokusný úsek v Tišnově byl vybudovaný za účelem sledování vlastností povrchových 
úprav a mě ení teplotního gradientu cementobetonových desek. Dále je využíván pro 
kontinuální monitorování nedestruktivních za ízení (FWD, georadar, cyklické za ízení 
HWDs apod).  

V rámci projektu Centra kompetence CESTI bylo provedeno mě ení na konstrukci s 
dodatečně vloženým tenzometrem na spodním líci CB krytu. Toto ešení bylo vyvinuto 
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jako způsob kontinuálního monitorování namáhání CB desek na starých úsecích bez 
kluzných trnů a kotev.  

Stav tohoto druhu CB krytů vozovek je již několik let nevyhovující a to p edevším 
z důvodu rozdílných vertikálních posunů desek (schůdků) na p íčných spárách. Tento druh 
poruchy způsobuje běžným uživatelům pozemních komunikací značné nepohodlí jízdy a 
do jisté míry i nebezpečí p i jejich užívání. Vertikální posuny na spárách mohou dosahovat 
běžně i několika centimetrů a dynamické účinky p i p ejezdu těžkých nákladních vozidel 
mohou způsobit zvýšené namáhání na spodním líci CB krytů. V následujícím mě ení na 
tomto pokusném úseku byl zkoumán vliv dynamických rázů a porovnáván s hodnotami 

namě enými p i p ejezdu CB krytu bez schůdků. 
Instalace tenzometru s označením PML-60- 10LT byla zvolena p es p íčnou spáru do 

oblasti nejvyššího tahového namáhání, které bylo stanoveno podle výpočtů v programu 
ANSYS a SCIA Nexis. Byly sledovány poměrné deformace p i mě ení a dopočítána 
teoretická napětí. Mě ení se realizovalo p i pomalém p ejezdu nákladního vozidla a 
rázovým za ízením FWD. Mě ení byla doplněna informacemi o teplotně-vlhkostním stavu 
CB krytu. Zatížení bylo simulováno p ejezdem těžkého nákladního vozidla s označením 
TATRA 815-7 6x6, jehož celková hmotnost činila 25 tun. Tento typ byl vybaven t emi 
nápravami s jednoduchou montáží (obr. 38). 

   

Obr. 37: Napětí na spodním líci CB krytu pod zatížením 

   

Obr. 38: Pohled na TNV TATRA 815-7 (vlevo), rozmístění náprav (vpravo) 
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Cílem výzkumu bylo stanovit vliv p ejezdu TNV na napjatost nevyztuženého CB krytu 
p i uvažování: 

• nulového vertikálního posunu desek na p íčné spá e (bez schůdků) 
• a na spá e se schůdky. Pro simulování schůdků byly vyrobeny nájezdové klínky 30 

a 60 mm, p es které TNV p ejíždělo. Zaznamenávala se následně odezva tenzometrického 
snímače na vzniklý dynamický ráz z daných výšek. 

Mě ení se realizovalo p i pomalém p ejezdu p es upevněné p ekážky k povrchu CB 

desky u nájezdové hrany. První p ejezd byl realizován na CB krytu bez p ekážky a 
v dalších dvou krocích p es nájezdové klíny dle uvažovaných výšek 30 a 60 mm (obr. 39). 

Pomalý p ejezd byl realizován z důvodu p esného dopadu kola TNV na uvažovaný mě icí 
bod a z prostorových možností na pokusném úseku, p edevším pro bezpečné rozjetí a 
zastavení TNV. 

   

Obr. 39: Pohled na p ekážku (výška 30 mm), namě ené deformace na spodním líci 
CB krytu 

Tab. 11: Odečet hodnot namě ených deformací na spodním líci krytu εy, p íklad 

Odečet hodnot 
náprava 1 náprava 2 náprava 3 

3,7t na kolo 4,3t na kolo 4,1t na kolo 

1. p ejezd 
deformace εy (μm/m) 33 43 37 

napětí σy (MPa) 1,24 1,61 1,39 

2. p ejezd 
deformace εy (μm/m) 37 43 41 

napětí σy (MPa) 1,39 1,61 1,54 

3. p ejezd 
deformace εy (μm/m) 30 44 41 

napětí σy (MPa) 1,13 1,65 1,54 

průměr napětí σy (MPa) 1,25 1,63 1,49 

Komplexní výsledky prokazují vliv dynamického rázu prost ednictvím namě ených 
hodnot napětí na spodním líci εy. V další fázi bude p ikročeno k modelování dynamických 
rázů v programech ANSYS a SCIA Nexis.  

Podrobnější výsledky mě ení a porovnání dynamického efektu p i p ejezdu p es p íčné 
spáry CB krytu jsou obsaženy v P íloze E – Mě ení deformací cementobetonového krytu 
pomocí tenzometrů, kde jsou shrnuta mě ení provedená mě ení na pokusných úsecích. 
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6  ZÁV R A SHRNUTÍ 

Modelování defektně uložených kluzných trnů prokázalo, že vychýlení v žádné 

z uvažovaných variant nezpůsobí na spodním dimenzačním líci CB krytu zvýšená 
namáhání. Výsledky tahového napětí σy na spodním líci hrany desky pod defektními trny 
jsou defektním uložením trnu ovlivněny velmi málo a prakticky ve všech p ípadech se 
pohybují u desky tlusté 300 mm v rozsahu od 0,ř4 MPa do 1,05 MPa a u desky tlusté 240 
mm v rozsahu od 1,3 do 1,5 MPa. Možno stručně konstatovat, že defektní uložení trnů (v 
mezích uvedených v tab. 2) prakticky nemá významný vliv na namáhání v tahu na 

spodním líci CB desky od modelovaného zatížení. V tomto rozmezí je možno definovat 
povolené a mezní tolerance uložení trnů. Toto zjištění podpo ilo návrh změn ČSN 73 

6123-1 v tolerancích pro uložení kluzných trnů v p íčných spárách CB krytu a povolit 
benevolentnější požadavky na jejich odchýlení od polohy navržené v dokumentaci. 

Původní znění: 
Poloha kluzných trnů, mě ená po zhutnění, se nesmí odchýlit v kterémkoliv bodě od 

polohy navržené v dokumentaci o více než: 
a) 20 mm vůči horní ploše desky (ve směru vertikálním), 
b) 20 mm vůči podélné ose cementobetonového krytu (ve směru horizontálním) 
c) 50 mm vůči p íčné spá e cementobetonového krytu (podélný posun trnů). 

Návrh nového znění čl. 5.3.7.2: 
Poloha kluzných trnů, mě ená po zhutnění, se nesmí odchýlit od polohy navržené 

v dokumentaci následovně: 
- šikmá poloha kluzného trnu vzhledem k délce trnu 500 mm (rozdíl konců trnu v 

horizontálním a ve vertikálním směru) smí být do 25 mm, p ičemž však tato 
hodnota musí být dodržena u min. 75 % kluzných trnů ve spá e a zbylých max. 25 
% kluzných trnů ve spá e smí mít šikmost do 40 mmν 

- odchylka uložení vůči horní ploše desky (hloubka uložení) smí být do 30 mm, 
p ičemž však tato hodnota musí být dodržena u min. 75 % kluzných trnů ve spá e a 
u zbylých max. 25 % kluzných trnů ve spá e tato odchylka smí být do 50 mmν 

- odchylka vůči p íčné spá e (podélný posun trnu) smí být do 75 mm, p ičemž tato 
hodnota musí být dodržena u min. 75 % kluzných trnů ve spá e a u zbylých max. 25 
% kluzných trnů ve spá e tato odchylka smí být do 120 mm. 

Pozn.: Nové znění čl. 5.3.7.2 bylo zapracováno v rámci revize ČSN 73 6123-1 dne 

1.7.2014. 

V rámci modelování však byla identifikována další témata, která jsem musel ešit, aby 
kluzné trny plnily svoji funkci: 

- vysoká tahová napětí v okolí kluzného trnu, 
- optimalizace rozmístění kluzných trnů v p íčné spá e, 
- kvalita povlaků kluzných trnů  

- alternativní materiály kluzných trnů, eliptické prů ezy a jejich rozměry. 

Existence vysokých tahových napětí byla prokázána na trámcích s vloženým kluzným 
trnem p ekračující mez pevnosti betonu, jehož hodnota byla stanovena zkouškou v prostém 
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tahu RZ=2,25 MPa a bude docházet ke vzniku mikrotrhlin. Z tohoto důvodu je nutné 
navrhnout ešení, která by zajistila snížení hodnot tahových napětí a rizika mikrotrhlin. 
Navrženým ešením je použití dostatečně tuhého povlaku se současným zajištěním 
dokonalé kluznosti v CB krytu a zvětšením průměru kluzného trnu.  Z hlediska vývoje 
materiálu povlaků kluzných trnů (a kotev) jsem realizoval zkoušky stávajícího povlaku a 
ve spolupráci s firmou Likal, s.r.o. vyvinul nový odolnější typ na bázi epoxidů. Tento typ 

povlaku, odolnější vůči mechanickému namáhání na kontaktu cementový beton/kluzný trn, 
byl zaveden do výroby a je používán v praxi p i výstavbě vozovek s CB krytem. 

Vývoj kluzných trnů v zahraničí smě uje s ohledem na jejich použití, dopravní význam 
komunikace a intenzitu dopravního zatížení k uplatnění větších průměrů vzhledem 
k tloušťce a skupině cementobetonového krytu dle ČSN EN 736123-1. V rámci projektu 
CESTI je dílčím výstupem optimalizace rozmístění kluzných trnů v p íčné spá e. 
S ohledem na ešení revize TS 0Ř03 Navrhovanie cementobetónových vozoviek na 
pozemných komunikáciách a vytvo ení nových TP 12/2015, na kterých jsem spolupracoval 

s hlavním ešitelem (Katedra dopravních staveb, Stavební fakulta STU v Bratislavě), 
doporučuji následující rozmístění a rozměry kluzných trnů a kotev pozemní komunikace s 

CBK: 

Tab. 12: Doporučené rozměry a vzdálenost kluzných trnů v p íčných spárách CB 
krytu 

Doporučené 
nejnižší za azení 

do skupiny 

Tloušťka CB 
desky (mm) 

Kluzné trny Vzájemná  

vzdálenost trnů (mm) průměr (mm) délka (mm) 

CB I ≥350  35 

min. 500 250 (5001)) 
CB I, CB II 250-350 mm  30 

CB I, CB II 200-250 mm  25 

CB III ≤ 200 mm  25 

1) v p ípadě odstavného pruhu anebo levého (vnit ního) jízdního pruhu dálnice. 

Tab. 13: Doporučené rozměry a vzdálenost kotev v podélných spárách CB krytu 

Doporučené 
nejnižší za azení 

do skupiny 

Tloušťka CB 
desky (mm) 

Kluzné trny Vzájemná  

vzdálenost trnů (mm) průměr (mm) délka (mm) 

CB I, CB II >250 mm  16-18 

min. 800 

min. 3 ks 

(směrově rozdělená PK) 

min. 5 ks1) 2) 

(směrově nerozdělená PK) 

CB I, CB II ≤250 mm  14-16 

CB III ≤ 200 mm  14 

1) v p ípadě směrově rozdělené komunikace do podélné spáry mezi jízdním pruhem a odstavným pruhem 
2) v p ípadě směrově nerozdělené komunikace 

 

Pozn: P íčné a podélné spáry vozovek skupin krytu CB I a CB II je t eba vždy vyztužit. V p ípadě 
vozovek skupiny CB III lze tyto spáry ponechat nevyztužené, kromě dopravních ploch, zatížené vozidly nad 

3,5 t. Kluzné ocelové trny a ocelové kotvy musí být uložené ve st edu tloušťky desky v jedné rovině, 
rovnoběžně s povrchem vozovky a kolmo na spáru v tolerancích, uvedených v ČSN EN 13Ř77-3. 

P íčné spáry se vyztužují kluznými trny a podélné spáry kotvami. Vzájemná osová vzdálenost kluzných 
trnů je 250 mm, na málo zatížených pruzích (bez průjezdů nákladních vozidel) a na krajnici je možné tuto 
vzdálenost zvýšit, ale maximálně zdvojnásobit. Vzdálenost kluzných trnů od okraje desek nesmí být menší 
než 250 mm. Schematicky je toto doporučení znázorněno na následujících obrázcích 40 a 41: 
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 Obr. 40: P íklad možného rozmístění kluzných trnů a kotev v p íčných spárách 
směrově nerozdělené pozemní komunikace 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 41: P íklad možného rozmístění kluzných trnů a kotev v p íčných spárách 
směrově rozdělené pozemní komunikace 
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Využití metody konečných prvků v navrhování a posouzení únosnosti CB krytů 
p edstavuje modelování v programech ANSYS, SCIA Nexis apod. Nedestruktivní za ízení 
FWD poskytuje vhodná data pro modelování za dodržení stanovených podmínek pro 
diagnostiku CB krytu. Provádění rázových zkoušek na CB krytu se ídí platným 
metodickým pokynem Ministerstva dopravy ČR „Mě ení průhybů a hodnocení únosnosti 
vozovek rázovým za ízením FWD“, které vzniklo v rámci projektu Technologické 
agentury České republiky TA01030464: Optimalizace vyhodnocení výsledků mě ení 
rázovým za ízením FWD. Certifikovaná metodika MD ČR obsahuje část zamě enou na 
mě ení únosnosti rázovým za ízením na CB krytech, jejíž jsem autorem. 

Výsledky kontinuálního monitorování pomocí zabudovaných tenzometrických snímačů 
na pokusných úsecích umožní zp esnění modelování MKP a navrhování CB krytů. Za 

dobu ešení disertační práce jsem vyvinul metodu uložení snímačů do oblasti kluzných trnů 
a na spodní líc krytu p ed betonáží úseků i metodu dodatečného vložení do stávajících 
krytů a následně provedl prvotní mě ení. Toto umožní dodatečné vložení na stávající 
konstrukce s CB krytem a také provázání dat pokročilé techniky monitorování stavu 
vozovek nap . vážení za pohybu (WIM). 

Dosavadní realizovaná mě ení na trámcích je nutné doplnit o dlouhodobá mě ení na 
reálných konstrukcích vozovek. Za dobu ešení projektu probíhalo na několika pokusných 

úsecích mě ení se zabudovanými snímači (pracoviště Tišnov, Brno – Mod ice, aj.). V 
rámci projektu Dopravní VaV centrum (CZ.1.05/2.1.00/03.0064) bylo vybudováno 
unikátní laboratorní zkušební pole, kde lze do budoucna provádět mě ení na zvolených 
konstrukcích, odpovídajících dálničním pop . letištním standardům (obr. 42).  

 

Obr. 42: Pulzátor a pohled na laboratorní zkušební pole 

Stávající dimenzační metody jsou založeny na statickém posouzení  
konstrukce a odvozeny pomocí výpočetních metod vycházející z teorií vyvinutých 
Westergaardem a Burmisterem  v letech 1926 resp. 1943. Vzhledem k  rozvoji výpočetní 
techniky a programů pracujících na principu MKP je možné jejich využití aplikovat na 
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posouzení konstrukcí vozovek, které jsou namáhány dynamickým p ejezdem těžké 
dopravy. 

Modelování dynamických účinků těžkých vozidel, pop . podvozků letadel, není v 
současnosti aplikováno p i návrhu a posouzení stávajících konstrukcí vozovek. Analýza 
dynamických účinků je nezbytná pro korektní posouzení a ekonomický návrh tuhých 
vozovek a v následujících letech doporučuji p istoupit k modelování a posuzování 
konstrukcí vozovek v programech pracujících s metodou konečných prvků. Problematika 

posouzení výsledků napjatosti a p etvo ení modelovaných MKP bude p edmětem ešení 
v dalších letech výzkumu a vývoje. 

Modelování p ejezdu pneumatiky těžkého vozidla lze realizovat p i stanovení 
okrajových podmínek nap . pomocí experimentálních mě ení s tenzometry umístěnými na 
spodním líci CB krytu. Výsledky dynamického modelování a provedených mě ení 
poskytnou porovnání mezi teoretickými výpočty a reálně namě enými hodnotami 
deformací. Výsledky výzkumné činnosti poskytují nový pohled na problematiku 
dimenzování vozovek s CB kryty. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL  

CB   – cementobetonový 

CB I, CB II  – skupina cementobetonového krytu ve smyslu ČSN 73 6123-1 

CESTI  – Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu 

CDV  – Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 
ČSN  – česká technická norma 

D  – šikmost umístění KT 

E  – modul pružnosti [MPa] 
EN  – evropská norma 

F  – zatěžovací síla [kN] 
FC  – porovnávací zatěžovací síla FC = 100 kN 

Fm   – zatěžovací síla p i mě ení FWD/HWD [kN] 
FWD/HWD – rázové za ízení (falling/heavy weight deflectometer) 

FRP  – vlákny vyztužený polymerní kompozit (Fiber Reinforced Polymer) 

GFRP – skelnými vlákny vyztužený polymerní kompozit (Glass Fiber Reinforced     

                         Polymer) 

h  – tloušťka 

HV  – horizontální vzdálenost 
K   – kotva 

k  – deformační součinitel (k-faktor) [-] 

KT   – kluzný trn 

L   – délka odporového vodiče  

LTE  – p enos zatížení (Load Transfer Efficiency) 
MKP (FEM) – metoda konečných prvků (Finite Element Method) 
MPa  – megapascal 

NDT  – nedestruktivní zkoušení (Non-destructive testing) 

P  – podélný posun KT 

PK  – pozemní komunikace 

R   – elektrický odpor [Ω] 

ΔR   – konečná změna elektrického odporu R [Ω] 

S   – prů ez odporového vodiče  
SG  – tenzometr (Strain Gauge) 

T  – teplota 

TAČR  – Technologická agentura České republiky 

TDZ   – t ída dopravního zatížení 
TKP   – technické kvalitativní podmínky Ministerstva dopravy 

TNV  – těžká nákladní vozidla 

TP   – technické podmínky Ministerstva dopravy 

TZÚS  – Technický a zkušební ústav stavební 
Uv  – výstupní napětí [V] 

∆Uv  – změna výstupního napětí [V] 

Un  – napájecí napětí [V] 
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yR(100)  – průhyb ve vzdálenosti R od osy zatížení p epočítaný na porovnávací sílu 
100 kN [mm] 

yR,m – průhyb namě ený p i skutečném zatížení silou FC ve vzdálenosti R od osy 
zatížení [mm] 

Z  – svislý posun KT 

ZS  – zatěžovací stav 

αT  – součinitel tepelné roztažnosti [°C-1
] 

ε  – deformace [μm] 
μ ( )  – poissonův součinitel [-] 
ρ  – objemová hmotnost [kg.m-3

] 

σ  – napětí [MPa] 
  – nelineární člen 

  – měrný elektrický odpor [Ω·m] 
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P ÍLOHA A – Parametrické výpočty v programu 

ANSYS 

 

V následující tabulce jsou zaznamenány výsledky modelování v programu ANSYS pro 

série výpočtů 1-3 s parametry výpočtu uvedenými v kapitole 5.1.1 – 5.1.3.  

P i výpočtu jednotlivých variant byla v programu ANSYS použita statická nelineární 
analýza zahrnující kontaktní nelinearitu. Výpočet probíhá po krocích, kdy výsledný 
rovnovážný stav každého výpočtového kroku je získán splněním podmínek rovnováhy v 
podkrocích s využitím Newton-Raphsonovy iterační metody. Soustava algebraických 
rovnic byla ešena p ímým ešičem Sparse [39]. 

 

Každá varianta defektního trnu byla ešena postupem: 
Globální model – ZS1: výpočet (vlastní tíha, teplotní pole), export posunutí pro jednotlivá 
tělesa, 

Globální model – ZS2: výpočet (p itížení dvojnápravou), export posunutí pro jednotlivá 
tělesa, 

Detailní model – ZS1: import a mapování posunutí, výpočet (vlastní tíha, teplotní pole), 
Detailní model – ZS2: import a mapování posunutí, výpočet (p itížení dvojnápravou). 
 

Jedna varianta defektního trnu vyžadovala průměrně 12 iterací pro výpočet obou stavů 
globálního výpočtového modelu a průměrně 10 iterací pro výpočet obou stavů detailního 
výpočtového modelu. Celkově se jednalo asi o 1 hodinu strojového času, tedy 17 hodin pro 
vy ešení všech variant. Výpočet byl proveden na Workstation HP ZŘ00 (2x Intel Xeon 
X5680, 3.33 GHz, 12 cores, 96 GB RAM). 

 

Výsledné pole posunutí a napjatosti 
ešením modelů metodou konečných prvků bylo získáno pole posunutí, p etvo ení a 

napjatosti pro jednotlivé modely (globální, detailní), kroky (ZS1, ZS2) a varianty (celkem 

52 variant). V analýze (Path1-4) jsou uvedeny pouze výsledky, které poukazují na stav 
napjatosti v oblasti sledovaného defektního trnu. 

 

Obr. A.1 Poloha cest vedených v CB desce v blízkosti defektního trnu 
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Na Obr. A1 je vykreslena poloha cest, na kterých byla vyhodnocována výsledná napětí. 
Cesty byly vedeny v těsné blízkosti defektního trnu (prost ední trn v detailním modelu). 
Cesty byly vedeny vždy ve výšce a ve směru trnu, cesty jdou společně se změnou polohy 
trnu p i výpočtu variant (V3) až (V17). Počátek cesty je vždy na hraně trnu v nezatěžované 
CB desce. Konec cesty je vždy ve vzdálenosti 500 mm od počátku, tedy na druhé hraně 
trnu, která je v druhé CB desce zatěžované dvojkolím. Vedeny byly 4 cesty, a to dvě pro 

získání minimálních tlakových napětí3 a dvě pro získání maximálních tahových napětí 1. 

 

Obr. A.2 Poloha globálních cest vedených v CB desce 

Na Obr. A.2 jsou vykresleny polohy cest vedených na globálním výpočtovém modelu 
pro stanovení svislého posunutí a napjatosti. Jedná se o cesty: 

 

Path5 … cesta vedená na spodní hraně nezatížené desky ve směru osy -y 

Path6 … cesta vedená na spodní hraně zatížené desky ve směru osy -y 

Path7 … cesta vedená st edem horní plochy nezatížené a zatížené desky ve směru osy +x 

 

V grafech a tab. A.1.1 až A.1.3 jsou vyneseny extrémy z cest Path1 až Path4 pro 
jednotlivé varianty „defektního“ trnu. Vyneseny jsou minimální hodnoty hlavního napětí 
3 a maximální hodnoty hlavního napětí 1 pro série výpočtů 1-3 a výsledky uvedeny 
v tabulkách. 

V grafech A.2.1-A.2.3 jsou vyneseny extrémy z cest Path 5 a Path 6 pro jednotlivé 
varianty „defektního“ trnu. Vyneseny jsou extrémní hodnoty svislého posunutí uz na 

spodním líci CB krytu pro série výpočtů 1-3 a výsledky uvedeny v tabulkách. 
V grafech A.3.1-A.3.3 jsou vyneseny extrémy z cesty Path 6 (zatěžované hrany) pro 

jednotlivé varianty „defektního“ trnu. Vyneseny jsou extrémní hodnoty vodorovného 
napětí y na spodním líci CB krytu pro série výpočtů 1-3. Současně jsou vyšet ovány 
průběhy p i uvažování nulového a záporného teplotního spádu a výsledky uvedeny 
v tabulkách. 
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Graf A.1.1-A.1.3 Minimální hodnota napětí 3 na cestě Path1 a Path2  
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Graf A.1.1-A.1.3 Maximální hodnota napětí 1 na cestě Path3 a Path4  

  

 



Příloha A 

67 

 

Tab. A.1.1 Extrémní hodnoty napjatosti v okolí trnu – série 1 

Série Var. 

3,min 1,max 

Poznámka Path1 Path2 Path3 Path4 

[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 

1.1 

V1 -18.9 -26.7 10.1 10.1  

V2 -22.3 -30.3 11.5 11.5 Nejnižší 3,min 

V3 -18.1 -26.4 9.2 9.2  

V4 -18.8 -27.0 9.4 9.4  

V5 -18.5 -26.7 9.1 9.0  

V6 -18.7 -26.5 10.8 10.9  

V7 -25.4 -27.0 11.8 12.0  

V8 -18.8 -25.1 12.2 12.4  

V9 -14.6 -23.0 8.8 8.9  

V10 -11.7 -17.1 5.4 5.5  

V11 -10.0 -14.1 5.1 5.2 
Nejvyšší 3,min a nejnižší 1,max 

V12 -19.3 -23.5 10.2 10.2  

V13 -18.3 -25.6 11.7 11.7  

V14 -22.3 -27.1 14.4 13.4 Nejvyšší 1,max 

V15 -16.7 -23.0 9.6 9.6  

V16 -18.1 -26.2 9.6 9.6  

V17 -17.0 -21.2 7.9 8.0  

Tab. A.1.2 Extrémní hodnoty napjatosti v okolí trnu – série 2 

Série Var. 

3,min 1,max 

Poznámka Path1 Path2 Path3 Path4 

[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 

2.1 

V1 -16.2 -26.5 9.7 9.8   

V6 -16.0 -26.3 10.1 10.2   

V7 -17.5 -26.6 10.5 10.6   

V12 -15.8 -24.5 10.4 10.4   

V13 -19.7 -28.2 12.8 12.8   

2.2 

V1 -18.4 -26.2 9.9 9.9   

V6 -18.1 -26.0 10.4 10.5   

V7 -19.9 -26.2 11.2 11.3   

V12 -18.8 -21.2 10.0 10.0   

V13 -19.5 -22.8 10.4 10.4   

2.3 

V1 -16.3 -26.1 9.6 9.7   

V6 -16.1 -26.0 10.0 10.1   

V7 -17.6 -26.3 10.4 10.5   

V12 -15.9 -24.3 10.3 10.3   

V13 -19.2 -28.1 12.6 12.6   
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Tab. A.1.3 Extrémní hodnoty napjatosti v okolí trnu – série 3 

Série Var. 

3,min 1,max 

Poznámka Path1 Path2 Path3 Path4 

[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 

3.1 

V1 -22.5 -19.5 7.5 7.6   

V6 -21.9 -19.3 7.9 8.0   

V7 -24.4 -19.4 8.5 8.6   

V12 -17.1 -14.1 6.6 6.7   

V13 -15.7 -13.3 6.0 6.0   

3.2 

V1 -20.2 -17.8 6.8 6.8   

V6 -19.6 -17.7 7.0 7.1   

V7 -21.9 -17.9 7.3 7.4   

V12 -13.9 -14.3 6.1 6.1   

V13 -14.5 -14.2 6.5 6.5   

3.3 

V1 -20.3 -17.8 6.9 6.9   

V6 -19.8 -17.6 7.2 7.3   

V7 -22.0 -17.7 7.7 7.8   

V12 -15.5 -12.8 6.0 6.1   

V13 -14.2 -12.2 5.5 5.5   

3.4 

V1 -18.1 -16.1 6.1 6.2   

V6 -17.6 -16.0 6.3 6.4   

V7 -19.7 -16.2 6.6 6.7   

V12 -12.5 -12.9 5.5 5.5   

V13 -13.1 -12.9 5.9 5.9   
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Obr. A.2.1-A.2.3 Maximální hodnota posunutí ZS2 – ZS1 na cestě Path5 a Path6 
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Tab. A.2.1 Extrémní hodnoty svislého posunutí na spodním líci CB krytu – série 1 

Série Var. 

Svislé posunutí uzmin [mm] 

Path5 Path6 

ZS1 ZS2 ZS2-ZS1 ZS1 ZS2 ZS2-ZS1 

1.1 

V1 0.29935 -0.02047 -0.31982 0.29926 -0.14618 -0.44545 

V2 0.30007 -0.01067 -0.31074 0.29997 -0.15361 -0.45358 

V3 0.29937 -0.02044 -0.31981 0.29928 -0.14620 -0.44548 

V4 0.29938 -0.02038 -0.31976 0.29929 -0.14624 -0.44553 

V5 0.29938 -0.02040 -0.31978 0.29929 -0.14621 -0.44551 

V6 0.29932 -0.02053 -0.31985 0.29923 -0.14618 -0.44541 

V7 0.29927 -0.02084 -0.32011 0.29918 -0.14616 -0.44534 

V8 0.29921 -0.02109 -0.32031 0.29912 -0.14620 -0.44533 

V9 0.29935 -0.02051 -0.31987 0.29926 -0.14614 -0.44540 

V10 0.29936 -0.02066 -0.32002 0.29925 -0.14600 -0.44526 

V11 0.29937 -0.02091 -0.32028 0.29923 -0.14578 -0.44501 

V12 0.29935 -0.02052 -0.31988 0.29926 -0.14615 -0.44541 

V13 0.29934 -0.02070 -0.32004 0.29927 -0.14602 -0.44529 

V14 0.29932 -0.02100 -0.32032 0.29928 -0.14579 -0.44507 

V15 0.29988 -0.01793 -0.31781 0.29883 -0.14795 -0.44678 

V16 0.29981 -0.01830 -0.31810 0.29890 -0.14767 -0.44657 

V17 0.29810 -0.01478 -0.31288 0.30114 -0.15125 -0.45240 

Tab. A.2.2 Extrémní hodnoty svislého posunutí na spodním líci CB krytu – série 2 

Série Var. 

Svislé posunutí uzmin [mm] 

Path5 Path6 

ZS1 ZS2 ZS2-ZS1 ZS1 ZS2 ZS2-ZS1 

2.1 

V1 0.37056 0.10947 -0.26109 0.37045 0.00099 -0.36947 

V6 0.37055 0.10942 -0.26113 0.37044 0.00099 -0.36946 

V7 0.37051 0.10919 -0.26132 0.37040 0.00104 -0.36936 

V12 0.37056 0.10943 -0.26114 0.37045 0.00102 -0.36944 

V13 0.37057 0.10931 -0.26126 0.37045 0.00111 -0.36934 

2.2 

V1 0.34276 0.02489 -0.31787 0.34252 -0.09581 -0.43832 

V6 0.34273 0.02482 -0.31791 0.34249 -0.09580 -0.43829 

V7 0.34268 0.02452 -0.31816 0.34244 -0.09577 -0.43821 

V12 0.34276 0.02485 -0.31791 0.34252 -0.09575 -0.43827 

V13 0.34275 0.02469 -0.31806 0.34252 -0.09564 -0.43815 

2.3 

V1 0.41532 0.14441 -0.27090 0.41514 0.03650 -0.37864 

V6 0.41531 0.14437 -0.27094 0.41513 0.03650 -0.37863 

V7 0.41527 0.14413 -0.27113 0.41509 0.03656 -0.37853 

V12 0.41532 0.14437 -0.27095 0.41514 0.03653 -0.37861 

V13 0.41532 0.14426 -0.27107 0.41513 0.03663 -0.37851 
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Tab. A.2.3 Extrémní hodnoty svislého posunutí na spodním líci CB krytu – série 3 

Série Var. 

Svislé posunutí uzmin [mm] 

Path5 Path6 

ZS1 ZS2 ZS2-ZS1 ZS1 ZS2 ZS2-ZS1 

3.1 

V1 -0.14722 -0.31205 -0.16483 -0.14718 -0.41910 -0.27192 

V6 -0.14722 -0.31202 -0.16480 -0.14718 -0.41913 -0.27194 

V7 -0.14722 -0.31200 -0.16478 -0.14718 -0.41914 -0.27196 

V12 -0.14722 -0.31208 -0.16486 -0.14718 -0.41907 -0.27188 

V13 -0.14722 -0.31217 -0.16496 -0.14718 -0.41897 -0.27178 

3.2 

V1 -0.17743 -0.30746 -0.13003 -0.17710 -0.39935 -0.22225 

V6 -0.17743 -0.30744 -0.13001 -0.17710 -0.39937 -0.22227 

V7 -0.17743 -0.30744 -0.13001 -0.17710 -0.39937 -0.22227 

V12 -0.17743 -0.30748 -0.13006 -0.17710 -0.39932 -0.22222 

V13 -0.17743 -0.30756 -0.13013 -0.17710 -0.39925 -0.22215 

3.3 

V1 -0.14588 -0.27518 -0.12930 -0.14582 -0.37162 -0.22581 

V6 -0.14588 -0.27516 -0.12927 -0.14582 -0.37165 -0.22583 

V7 -0.14588 -0.27514 -0.12926 -0.14582 -0.37166 -0.22585 

V12 -0.14588 -0.27521 -0.12932 -0.14582 -0.37160 -0.22578 

V13 -0.14588 -0.27528 -0.12940 -0.14582 -0.37151 -0.22570 

3.4 

V1 -0.17557 -0.28308 -0.10751 -0.17526 -0.36547 -0.19021 

V6 -0.17557 -0.28306 -0.10749 -0.17526 -0.36549 -0.19022 

V7 -0.17557 -0.28306 -0.10749 -0.17526 -0.36549 -0.19023 

V12 -0.17557 -0.28310 -0.10753 -0.17526 -0.36545 -0.19019 

V13 -0.17557 -0.28316 -0.10759 -0.17526 -0.36539 -0.19013 
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Obr. A.3.1-A.3.3 Maximální hodnota napětí ZS2 – ZS1 na cestě Path6 (zatěžovaná 
hrana) 
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Tab. A.3.1 Extrémní hodnoty vodorovného napětí na spodním líci CB krytu – série 1 - s 

teplotním spádem 

Série Var. 

Napětí σy [MPa] deska 240 mm 

podloží 600 MPa 
Path6 

ZS1 ZS2 ZS2-ZS1 

1.1 

V1 -0.4275 0.9591 1.3865 správná poloha 

V2 -0.4278 1.0991 1.5269 bez trnu 

V3 -0.4268 0.9597 1.3865 posun nahoru 20 mm 

V4 -0.4262 0.9607 1.3869 posun nahoru 40 mm 

V5 -0.4261 0.9603 1.3863 posun nahoru 60 mm 

V6 -0.4285 0.9681 1.3966 posun dolů 20 mm 

V7 -0.4301 0.9816 1.4116 posun dolů 40 mm 

V8 -0.4310 0.9942 1.4252 posun dolů 60 mm 

V9 -0.4284 0.9593 1.3877 šikmo od síly 20 mm 

V10 -0.4303 0.9594 1.3897 šikmo od síly 40 mm 

V11 -0.4330 0.9593 1.3924 šikmo od síly 60 mm 

V12 -0.4266 0.9583 1.3849 šikmo k síle 20 mm 

V13 -0.4262 0.9564 1.3825 šikmo k síle 40 mm 

V14 -0.4258 0.9539 1.3797 šikmo k síle 60 mm 

V15 -0.4205 0.9841 1.4046 vodorovný posun 50 mm 

V16 -0.4215 0.9803 1.4018 vodorovný posun 100 mm 

V17 -0.4513 1.0274 1.4787 vodorovný posun 200 mm 

Tab. A.3.2 Extrémní hodnoty vodorovného napětí na spodním líci CB krytu – série 2 - 
s teplotním spádem 

Série Var. 

Napětí σy [MPa] charakteristiky uložení trnu 

Path6 

ZS1 ZS2 ZS2-ZS1 

2.1 

V1 -0.3218 0.7206 1.0424 deska  

300 mm 

 

podklad  

600 MPa 

OK 

V6 -0.3227 0.7222 1.0449 dolů 20 mm 

V7 -0.3244 0.7314 1.0559 dolů 40 mm 

V12 -0.3211 0.7204 1.0415 šikmo 20 mm 

V13 -0.3207 0.7199 1.0406 šikmo 40 mm 

2.2 

V1 -0.4747 0.8243 1.2990 deska 

240 mm 

 

podklad 

6000 MPa 

OK 

V6 -0.4758 0.8323 1.3080 dolů 20 mm 

V7 -0.4775 0.8448 1.3223 dolů 40 mm 

V12 -0.4739 0.8235 1.2974 šikmo 20 mm 

V13 -0.4734 0.8220 1.2955 šikmo 40 mm 

2.3 

V1 -0.3855 0.6464 1.0319 deska  

300 mm 

 

podklad 

6000 MPa 

OK 

V6 -0.3864 0.6481 1.0345 dolů 20 mm 

V7 -0.3882 0.6561 1.0444 dolů 40 mm 

V12 -0.3849 0.6462 1.0311 šikmo 20 mm 

V13 -0.3844 0.6457 1.0301 šikmo 40 mm 
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Tab. A.3.3 Extrémní hodnoty vodorovného napětí na spodním líci CB krytu – série 3 - bez 

teplotního spádu 

Série Var. 

Napětí σy [MPa] charakteristiky uložení trnu 

Path6 

ZS1 ZS2 ZS2-ZS1 

3.1 

V1 -0.00307 1.2980 1.3011 deska  

240 mm 

 

podklad 

600 MPa 

OK 

V6 -0.00307 1.3055 1.3085 dolů 20 mm 

V7 -0.00309 1.3182 1.3213 dolů 40 mm 

V12 -0.00307 1.2973 1.3004 šikmo 20 mm 

V13 -0.00307 1.2958 1.2988 šikmo 40 mm 

3.2 

V1 -0.00437 1.0004 1.0047 deska  

300 mm 

 

podklad  

600 MPa 

OK 

V6 -0.00437 1.0037 1.0081 dolů 20 mm 

V7 -0.00438 1.0132 1.0176 dolů 40 mm 

V12 -0.00437 1.0002 1.0045 šikmo 20 mm 

V13 -0.00437 0.9995 1.0039 šikmo 40 mm 

3.3 

V1 -0.00333 1.1904 1.1937 deska  

240 mm 

 

podklad 

6000 MPa 

OK 

V6 -0.00333 1.1961 1.1994 dolů 20 mm 

V7 -0.00334 1.2074 1.2108 dolů 40 mm 

V12 -0.00333 1.1897 1.1930 šikmo 20 mm 

V13 -0.00333 1.1883 1.1917 šikmo 40 mm 

3.4 

V1 -0.00418 0.9320 0.9362 deska  

300 mm 

 

podklad  

6000 MPa 

OK 

V6 -0.00418 0.9350 0.9391 dolů 20 mm 

V7 -0.00419 0.9434 0.9476 dolů 40 mm 

V12 -0.00418 0.9318 0.9360 šikmo 20 mm 

V13 -0.00418 0.9313 0.9355 šikmo 40 mm 
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P ÍLOHA B – Výsledky zatěžovacích zkoušek na trámcích s vloženým trnem 
 

P íloha B.1 - Zatěžovací zkoušky trámců 150x150x350, 150x150x700 mm 

 

Trámec číslo 1.4  

Povlak: stávající povlak firmy LIKAL  
Schéma umístění trnu: st ed trámce                                       
Poznámky: půltrámec z trhací zkoušky, d evěná podpěra 

 

Výsledky statického zatěžování 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závislost síly a průhybu  

 

Závislost napětí v tahu a síly  
 

 

Závislost napětí v tlaku a síly 
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Trámec číslo 1.4 

Povlak: stávající povlak firmy LIKAL  
Schéma umístění trnu: st ed trámce 

Poznámky: půltrámec z trhací zkoušky, d evěná podpěra 

 

Výsledky cyklického zatěžování 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závislost průhybu na počtu cyklů  

 

Závislost napětí v tahu na počtu cyklů  
 

 

Závislost napětí v tlaku na počtu cyklů 
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Trámec číslo 1.6 

Povlak: stávající povlak firmy LIKAL 

Schéma umístění trnu: st ed trámce                                       
Poznámky: půltrámec z trhací zkoušky, ocelová podpěra 

 

Výsledky statického zatěžování 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závislost síly a průhybu  

 

Závislost napětí v tahu a síly 

 

 

Závislost napětí v tlaku a síly  
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Trámec číslo 1.6 

Povlak: stávající povlak firmy LIKAL  

Schéma umístění trnu: st ed trámce 

Poznámky: půltrámec z trhací zkoušky, ocelová podpěra 

 

Výsledky cyklického zatěžování  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závislost průhybu na počtu cyklů  

 

Závislost napětí v tahu na počtu cyklů 

 

 

Závislost napětí v tlaku na počtu cyklů 
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Trámec číslo - 
Povlak: bez povlaku – sklolaminátový trn 

Schéma umístění trnu: st ed trámce                                       
Poznámky: půltrámec z trhací zkoušky, pouze statická zkouška, ocelová podpěra 

 

Výsledky statického zatěžování 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závislost síly a průhybu  

 

 

Závislost napětí v tahu a síly 

 

 

Závislost napětí v tlaku a síly 
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Trámec číslo 1.1 

Povlak: bez povlaku 

Schéma umístění trnu: st ed trámce                                                                                                                      
Poznámky: pouze statická zkouška 

 

Výsledky statického zatěžování 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závislost síly a průhybu 
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Trámec číslo 2.2 

Povlak: stávající povlak firmy LIKAL  
Schéma umístění trnu: vertikální posun (směrem dolů): 20mm                                      
Poznámky: půltrámec, tenzometry délky 50mm, ocelová podpěra 

 

Výsledky statického zatěžování 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závislost síly a průhybu  

 

Závislost napětí v tahu a síly 

 

Závislost napětí v tlaku a síly 
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Trámec číslo 2.2 

Povlak: stávající povlak firmy LIKAL  

Schéma umístění trnu: vertikální posun (směrem dolů): 20mm 

Poznámky: půltrámec, tenzometry délky 50mm, ocelová podpěra 

 

Výsledky cyklického zatěžování 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závislost průhybu na počtu cyklů 

 

Závislost napětí v tahu na počtu cyklů 

 

Závislost napětí v tlaku na počtu cyklů 
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Trámec číslo 2.3 

Povlak: stávající povlak firmy LIKAL 

Schéma umístění trnu: vertikální posun (směrem nahoru): -20mm                                        

Poznámky: pouze statická zkouška, půltrámec 

 

Výsledky statického zatěžování 
 

 

 

 

 

 

Závislost síly a průhybu (TZUS)  
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Trámec číslo 2.4 

Povlak: stávající povlak firmy LIKAL 

Schéma umístění trnu: šikmé umístění ve vertikálním směru (p iblížení k síle):20mm                                      
Poznámky: půltrámec, tenzometry délky 50mm, ocelová podpěra 

 

Výsledky statického zatěžování 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závislost síly a průhybu 

 

Závislost napětí v tahu a síly 

 

Závislost napětí v tlaku a síly 
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Trámec číslo 2.4 

Povlak: stávající povlak firmy LIKAL  
Schéma umístění trnu: šikmé umístění ve vertikálním směru (p iblížení k síle):20mm 

Poznámky: půltrámec, tenzometry délky 50mm, ocelová podpěra 

 

Výsledky cyklického zatěžování 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závislost průhybu na počtu cyklů 

 

Závislost napětí v tahu na počtu cyklů 

 

Závislost napětí v tlaku na počtu cyklů  
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Trámec číslo 2.5  

Povlak: stávající povlak firmy LIKAL  
Schéma umístění trnu: šikmé umístění ve vertikálním směru (oddálení od síly):20mm                                       
Poznámky: pouze statická zkouška, půltrámec, ocelová podpěra 

 

Výsledky statického zatěžování 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závislost síly a průhybu  
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Trámec číslo 2.6 

Povlak: stávající povlak firmy LIKAL 

Schéma umístění trnu: šikmé umístění v horizontálním směru: 20mm                                       
Poznámky: pouze statická zkouška, ocelová podpěra 

 

Výsledky statického zatěžování 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Závislost síly a průhybu 
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Trámec číslo 2.6 (2)  

Povlak: stávající povlak firmy LIKAL  
Schéma umístění trnu: šikmé umístění v horizontálním směru: 20mm                                       
Poznámky: pouze statická zkouška 

 

Výsledky statického zatěžování 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závislost síly a průhybu  
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Trámec číslo 3.1  

Povlak: bez povlaku – sklolaminátový trn 

Schéma umístění trnu: st ed trámce                                       
Poznámky: pouze statická zkouška 

 

Výsledky statického zatěžování 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závislost síly a průhybu (TZUS)  
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Trámec číslo 3.1 (2)  

Povlak: bez povlaku – sklolaminátový trn 

Schéma umístění trnu: st ed trámce                                       
Poznámky: pouze statická zkouška 

 

Výsledky statického zatěžování 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závislost síly a průhybu 
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Zatěžovací schémata staticých a cyklických zkoušek trámců 150x150x350(700) mm 
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P íloha B.2 - Zatěžovací zkoušky trámců 270x270x300 mm 
 

Trámec číslo 4.1 

Povlak: ocelový kluzný trn bez povlaku l= 500 mm, průměr d=25 mm 

Schéma umístění trnu: st ed trámce                                       
Poznámky: tenzometry vlevo a nad 50 mm, tenzometr vpravo 20 mm  

 

Výsledky statického zatěžování: 
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Trámec číslo 4.1 

Povlak: ocelový kluzný trn bez povlaku l= 500 mm, průměr d=25 mm 

Schéma umístění trnu: st ed trámce                                       
Poznámky: tenzometry vlevo a nad 50 mm, tenzometr vpravo 20 mm   

 

Výsledky cyklického zatěžování:  
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Trámec číslo 4.2 

Povlak: ocelový kluzný trn - stávající povlak firmy LIKAL - Thermofix (šedý), délka l= 500 mm, průměr d=25 mm,tl. povlaku 0,3 mm 

Schéma umístění trnu: st ed trámce                                       
Poznámky: tenzometry vlevo a nad 50 mm, tenzometr vpravo 20 mm  

 

Výsledky statického zatěžování:  
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Trámec číslo 4.2 

Povlak: ocelový kluzný trn - stávající povlak firmy LIKAL - Thermofix (šedý), délka l= 500 mm, průměr d=25 mm, tl. povlaku 0,3 mm 

Schéma umístění trnu: st ed trámce                                       
Poznámky: tenzometry vlevo a nad 50 mm, tenzometr vpravo 20 mm 

 

Výsledky cyklického zatěžování: 
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Trámec číslo 4.3 

Povlak: ocelový kluzný trn - nový povlak trnu firmy LIKAL ze skelného laminátu, délka l= 500 mm, průměr d=25 mm (oceli 22 mm – roksor, 

povlaku 3 mm) 

Schéma umístění trnu: st ed trámce                                       
Poznámky: tenzometry vlevo a nad 50 mm, tenzometr vpravo 20 mm 

 

Výsledky statického zatěžování: 
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Trámec číslo 4.3 

Povlak: ocelový kluzný trn - nový povlak trnu firmy LIKAL ze skelného laminátu, délka l= 500 mm, průměr d=25 mm (oceli 22 mm – roksor, 

povlaku 3 mm) 

Schéma umístění trnu: st ed trámce                                       
Poznámky: tenzometry vlevo a nad 50 mm, tenzometr vpravo 20 mm 

 

Výsledky cyklického zatěžování:  
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Trámec číslo 4.4 

Povlak: ocelový kluzný trn - nový povlak trnu firmy LIKAL ze skelného laminátu, délka l= 500 mm, průměr d=27 mm (oceli 25 mm – kulatina, 

povlaku 2 mm) 

Schéma umístění trnu: st ed trámce                                       
Poznámky: tenzometry vlevo a nad 50 mm, tenzometr vpravo 20 mm 

 

Výsledky statického zatěžování: 
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Trámec číslo 4.4 

Povlak: ocelový kluzný trn - nový povlak trnu firmy LIKAL ze skelného laminátu, délka l= 500 mm, průměr d=27 mm (oceli 25 mm – kulatina, 

povlaku 2 mm) 

Schéma umístění trnu: st ed trámce                                       
Poznámky: tenzometry vlevo a nad 50 mm, tenzometr vpravo 20 mm 

 

Výsledky cyklického zatěžování: 
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Trámec číslo 4.5 

Povlak: ocelový kluzný trn - šedý povlak BRENTZEL, l= 500 mm, průměr d=25 mm 

Schéma umístění trnu: st ed trámce                                       
Poznámky: tenzometry vlevo a nad 50 mm, tenzometr vpravo 20 mm 

 

Výsledky statického zatěžování: 
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Trámec číslo 4.5 

Povlak: ocelový kluzný trn - šedý povlak BRENTZEL, l= 500 mm, průměr d=25 mm, tl. povlaku 0,3 mm 

Schéma umístění trnu: st ed trámce                                       
Poznámky: tenzometry vlevo a nad 50 mm, tenzometr vpravo 20 mm 

  

Výsledky cyklického zatěžování: 
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Trámec číslo 6.1 

Povlak: ocelový kluzný trn - povlak TUR‚ Likal, l= 500 mm, průměr d=25 mm 

Schéma umístění trnu: st ed trámce, Poznámky: tenzometry vlevo 20 mm a vpravo 3x20 mm 
 

Výsledky statického zatěžování: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky statického zatěžování do 10 kN: 
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Trámec číslo 6.1 
Povlak: ocelový kluzný trn - povlak TUR‚ Likal, l= 500 mm, průměr d=25 mm 

Schéma umístění trnu: st ed trámce                                       
Poznámky: tenzometry vlevo 20 mm a vpravo 3x20 mm 

 

Fotodokumentace zatěžovací zkoušky, rozmístění tenzometrů a vykreslení průběhu napětí p i síle F=10 kN: 
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Trámec číslo 6.2 

Povlak: ocelový kluzný trn - povlak TUR‚ Likal, l= 500 mm, průměr d=30 mm 

Schéma umístění trnu: st ed trámce, Poznámky: tenzometry vlevo 20 mm a vpravo 3x20 mm 
 

Výsledky statického zatěžování: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky statického zatěžování do 10 kN: 
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Trámec číslo 6.2 

Povlak: ocelový kluzný trn - povlak TUR‚ Likal, l= 500 mm, průměr d=30 mm 

Schéma umístění trnu: st ed trámce                                       
Poznámky: tenzometry vlevo 20 mm a vpravo 3x20 mm 

 

Fotodokumentace zatěžovací zkoušky, rozmístění tenzometrů a vykreslení průběhu napětí p i síle F=10 kN 
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Trámec číslo 6.3 

Povlak: ocelový kluzný trn - povlak TUR‚ Likal, l= 500 mm, průměr d=40 mm 

Schéma umístění trnu: st ed trámce, Poznámky: tenzometry vlevo 20 mm a vpravo 3x20 mm 

Výsledky statického zatěžování: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky statického zatěžování do 10 kN: 
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Trámec číslo 6.3 

Povlak: ocelový kluzný trn - povlak TUR‚ Likal, l= 500 mm, průměr d=40 mm 

Schéma umístění trnu: st ed trámce                                       
Poznámky: tenzometry vlevo 20 mm a vpravo 3x20 mm 

 

Fotodokumentace zatěžovací zkoušky, rozmístění tenzometrů a vykreslení průběhu napětí p i síle F=10 kN 
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P ÍLOHA C – Vývoj a mě ení vlastností kluzných 
trnů 
 

P íloha C.1 - Výsledky mě ení deformací povlaku 

Kluzné trny s povlaky Thermofix, které se používaly a používají jako ocelové výztužné 
prvky do p íčných spár CB krytů, jsou na bázi termoplastů. Povlaky na kluzné trny jsou 
nanášeny v ČR firmou LIKAL s.r.o. se sídlem v Brně Malomě icích nebo jsou trny s 
těmito povlaky dováženy z Německa. 

Vzhledem k namě eným nízkým hodnotám spolupůsobení (resp. p enosu zatížení) na 
spárách CB krytu se hovo í jako o možné p íčině, že kvalita těchto povlaků kluzných trnů 
je nedostatečná. Bylo nutné posoudit, zda nejsou současné povlaky měkké a byly vyvinuty 

nenormové porovnávací statické a cyklické zkoušky vlastností povlaků.  
Ve spolupráci s firmou LIKAL s.r.o. byla vyrobena série kluzných trnů s povlakem z 

tvrdšího materiálu, kdy byl použit termoplastický materiál PHC-AH. V další fázi projektu 
byl se stejným partnerem vyvinut sklolaminátový povlak a nové epoxidové povlaky s 
označením Plascoat PP 10 a TUR, které jsou významně tvrdší než termoplastické povlaky. 

Povlaky byly následně zkoušeny na protlačení na lisu v laborato ích TZÚS Brno. 
Dále byla experimentálně ově ena tloušťka povlaku kalibrovaným digitálním 

tloušťkoměrem s p esností mě ení 0,01 mm p ed a po zatěžovací zkoušce. 

C1.1 - Statické zkoušky povlaků 

Povlaky byly po nanesení na tenkou kovovou destičku odzkoušeny na protlačení na lisu v 
laborato ích TZÚS Brno (obr. C.1). Byl zaznamenáván průběh deformací na 
průhyboměrech p i p itěžování hlavou lisu p es kovový hranol. Vizuálně a ze záznamů síly 
resp. tlakového napětí a deformací byl vyhodnocován průběh zatížení, a také v jaké fázi 
zatěžování docházelo k protlačování povlaků. 

 
Obr. C.1.1 Schéma zatěžovací zkoušky povlaků 

Pozn.: Epoxidový povlak z materiálu Plascoat PP 10 nebyl zkoušen na protlačení, protože jeho povrch 
nezaručoval dostatečnou kluznost a docházelo k narušení betonu v okolí kluzného trnu p i zkouškách 
prokluzu. (viz. p íloha C2). 
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1. Thermofix 

 

Obr. C.1.1.1 Deformace povlaku Thermofix po zatěžovací zkoušce 

Vizuální hodnocení: povlak se viditelně zdeformoval po zatížení cca 30 kN.  

Napětí působící p i této síle na plochu: σ=30000/620,4538=48 MPa. 

Tloušťka povlaku:  
- p ed zkouškou: 0,63 mm,  

- po zkoušce na protlačené části povlaku: 0,60 mm. 

 

Graf C.1.1.1 Zkouška protlačení povlaku Thermofix – závislost deformace na aplikované síle 

 
 

2. PHC-AH 

 

Obr. C.1.1.2 Deformace povlaku PHC-AH po zatěžovací zkoušce 

Vizuální hodnocení: povlak se viditelně zdeformoval po zatížení cca 20 kN.  

Napětí působící p i této síle na plochu: σ=20000/620,4538=32 MPa. 

Tloušťka povlaku:  
- p ed zkouškou: 1,21 mm,  

- po zkoušce na protlačené části povlaku: 0,82 mm. 
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Graf C.1.1.2 Zkouška protlačení povlaku PHC-AH – závislost deformace na aplikované síle 

 
 

3. Sklolaminátový povlak 

 
Obr. C.1.1.3 Deformace sklolaminátového povlaku po zatěžovací zkoušce 

Vizuální hodnocení: povlak se viditelně nezdeformoval do zatížení ř0 kN. 

Napětí působící p i této síle na plochu: σ=90000/620,4538=145 MPa. 

Tloušťka povlaku:  
- p ed zkouškou: 0,56 mm,  

- po zkoušce na protlačené části povlaku: 0,56 mm. 

 

Graf C.1.1.3 Zkouška protlačení sklolaminátového povlaku – závislost deformace na aplikované síle 
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C.1.2 - Cyklické zkoušky povlaků 

V ešení se p istoupilo ke zkouškám protlačení povlaků, kdy byly realizovány cyklické 
zkoušky zatěžování a odlehčení s časovou prodlevou umožňující regeneraci povlaku. 
Sledován byl průběh zatěžování, typ deformace povlaku a výsledky vzájemně 
porovnávány. Současně byla sledována změna tloušťky naneseného povlaku p ed, 
bezprost edně po zkouškách a po dvou hodinách od provedené zkoušky. Cílem bylo 
sledovat, zda bude docházet k trvalým plastickým p etvo ením povlaků bezprost edně po 
zkoušce a s časovou prodlevou od ukončení zkoušky, kdy byla umožněna dodatečná 
regenerace povlaku po cyklování. Cyklování bylo realizováno podle navrženého průběhu 
v počtu 1000 cyklů. Jeden zatěžovací cyklus byl zvolen na 17s s ohledem na možnosti lisu 
TZÚS.  Sledovanými parametry byl průběh namě ených deformací na průhyboměrech 
v závislosti na aplikované síle a čase. 

  
Obr. C.1.2 Časový průběh cyklické zkoušky (vlevo), mě ení tloušťky povlaku (vpravo)  

 

1. Thermofix 

 

Obr. C.1.2.1 Deformace povlaku Thermofix po cyklické zatěžovací zkoušce 

Tab. C.1.2.1 Mě ení tloušťky povlaku Thermofix 

Povlak Thermofix (μm) 
P ed 

zkouškou 

Pás A 486 497 501 521 515 517 

Pás B 475 494 510 513 508 532 

Po zkoušce 
Pás A 476 481 487 506 501 512 

Pás B 465 481 491 498 493 518 

Po zkoušce  

2 hod. 

Pás A 477 480 485 508 498 510 

Pás B 465 478 493 499 497 519 
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Graf C.1.2.1 Průběh cyklického zatížení povlaku Thermofix 

 

2. TUR 

 

Obr. C.1.2.2 Deformace povlaku TUR po cyklické zatěžovací zkoušce 

Tab. C.1.2.2 Mě ení tloušťky povlaku TUR 

Povlak TUR (μm) 
P ed 

zkouškou 

Pás A 543 560 535 572 550 564 

Pás B 521 541 540 559 560 578 

Po zkoušce 
Pás A 541 558 533 570 548 561 

Pás B 518 537 536 555 556 575 

Po zkoušce  
2 hod. 

Pás A 539 533 520 559 542 549 

Pás B 517 534 534 553 554 575 
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Graf C.1.2.2 Průběh cyklického zatížení povlaku TUR 

 

 

Z výsledků v grafech, vizuálního hodnocení a tloušťky povlaku v tab. C.2.1 - C.2.2 je 

patrné, že u povlaku Thermofix dochází k trvalým deformacím povlaku. V p ípadě 
zatěžování povlaku TUR nedochází p i zatěžování k nárůstu trvalých deformací. 
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P íloha C.2 - Výsledky mě ení prokluzu na trámcích 150x150x350 mm 

 

 

Obr. C.2 Schéma zkoušky vytržení KT 

 

Typy zkoušených povlaků:  
 

1. Thermofix – šedý termoplastický prášek Thermofix na bázi modifikovaných 

polyolefinů. 
 

 

Obr. C.2.1. Kluzný trn s povlakem Thermofix 

Tab. C.2.1.1 Stanovení soudržnosti betonu s povlakovanou výztuží (povlak Thermofix) 10.1.2013 

Zkušební 
těleso č. 

Zkouška č. Průměr 
výztuže 
[mm] 

Maximální 
síla p i 

vytažení 
[kN] 

Maximální 
síla p i 

zatlačení 
[kN] 

10/13/4 

1 

25 

29,0 16,0 

2 17,5 15,0 

3 16,0 15,4 

10/13/5 

1 

25 

26,2 29,6 

2 23,0 25,0 

3 21,5 26,0 

10/13/6 

1 

25 

29,5 27,0 

2 22,6 26,2 

3 20,2 22,4 
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Tendence Fn: a) p i vytažení: 20 kN  

   b) p i zatlačení: 25 kN 

 
Tab. C.2.1.2 Stanovení soudržnosti betonu s povlakovanou výztuží (povlak Thermofix) 27.5.2013 ozn. 

4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendence Fn: a) p i zatlačení: 25 kN  

b) p i vytažení: 2ř kN 

  

2. PHC-AH – černý termoplastický materiál s vyšší tvrdostí povlaku (obr. C.2.3) 

 

 

Obr. C.2.2 Kluzný trn s termoplastickým černým povlakem s vyšší tvrdostí 

Tab. C2.1.1 Stanovení soudržnosti betonu s povlakovanou výztuží (povlak PHC-AH) 27.5.2013 

Zkušební 
těleso č. 

Zkouška č. Průměr 
výztuže 
[mm] 

Maximální 
síla p i 

vytažení 
[kN] 

Maximální 
síla p i 

zatlačení 
[kN] 

10/13/1 

1 

25 

53,5 35,0 

2 - - 

3 - - 

10/13/2 

1 

25 

47,0 43,8 

2 30,0 33,6 

3 30,5 32,5 

10/13/3 

1 

25 

33,0 38,0 

2 28,6 35,5 

3 28,0 34,2 

 

Tendence Fn: a) p i zatlačení: 30 kN  

b) p i vytažení: 34 kN 

  

Zkušební 
těleso č. 

Zkouška č. Průměr 
výztuže 
[mm] 

Maximum 

síly p i 
vytažení [kN] 

Maximum 

síly p i 
zatlačení 

[kN] 

4.8 

1 

25 

64,0 42,0 

2 37,8 34,0 

3 32,6 29,6 

4 29,2 25,8 

5 26,4 22,8 

6 24,7 20,5 

7 22,0 18,3 

8 20,8 16,8 

9 18,8 15,3 

10 17,4 13,5 
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3. Sklolaminátový povlak 

3.1 První zkoušky se realizovaly na dvou kluzných trnech ozn. 4.6 s ocelovým jádrem 
z kulatiny (d=25mm) a 4.7 žeb íkové výztuže (d=22 mm) se sklolaminátovým 
povlakem, jenž byl podélně namotáván na trn, s viditelnou vyšší drsností povlaku. 

Kluzný trn prvního trámce 4.6 nebylo možné vytáhnout p i síle do 95 kN (maximální 
tažná síla lisu) a zkoušky byly ukončeny jako neúspěšné. Po dohodě s pracovníky 
TZÚS se ke zkoušení druhého trámce nep istoupilo. 

  

Obr. C.3.1 Kluzné trny se sklolaminátovým povlakem (ozn. 4.6 a 4.7) 

Tab. C.3.1.1 Stanovení soudržnosti betonu s povlakovanou výztuží opat enou kompozitem  27.5.2013 

 

 

 

 

Tendence (maximum) Fn: a) p i zatlačení: 61 kN  

b) p i vytažení: ř5 kN 

 

3.2 Druhá zkouška se realizovala se sklolaminátovým povlakem s upravenou technologií 
namotávání sklolaminátu na trn, kdy nevznikaly nerovnosti samotným namotáváním 
povlaku, p esto povlak byl viditelně drsný.  

  

Obr. C.3.2 Kluzný trn se sklolaminátovým povlakem 

Zkušební 
těleso č. 

Zkouška č. Průměr 
výztuže 
[mm] 

Maximum 

síly p i 
vytažení [kN] 

Maximum 

síly p i 
zatlačení 

[kN] 

4.6 
1 

25 
95,0 60,8 

2 71,0 50,2 
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Tab. C.3.2.1 Stanovení soudržnosti betonu s povlakovanou výztuží opat enou kompozitem  2.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendence (maximum) Fn: a) p i zatlačení: 26 kN  

b) p i vytažení: 6ř,5 kN 

 

 

3.3 T etí zkouška se ralizovala se sklolaminátovým povlakem s upravenou technologií 
namotávání sklolaminátu na trn opat enou povrchovou úpravou zajišťující lepší 
prokluz trnu v trámci. Taková úprava povrchu povlaku byla hladší a p edpokládala se 
nižší síla odpor proti pohybu v trámci. 

 

 

 

Obr. C.3.3 Kluzný trn se sklolaminátovým povlakem 

Zkušební 
těleso č. 

Zkouška č. Průměr 
výztuže 
[mm] 

Maximum 

síly p i 
vytažení [kN] 

Maximum 

síly p i 
zatlačení 

[kN] 

4.9 

1 

25 

69,5 26,0 

2 25,0 14,5 

3 19,9 10,6 

4 12,8 6,0 

5 7,5 5,2 

6 5,5 3,7 

7 3,4 2,8 

8 3,0 2,6 

9 2,0 1,9 

10 1,9 1,8 
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Tab. C.3.3.1 Stanovení soudržnosti betonu s povlakovanou výztuží opat enou kompozitem 2.12.2013 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tendence Fn:  a) p i zatlačení: 16 kN  

b) p i vytažení: 15 kN 

  

4.  Epoxidový povlak Plascoat 

V roce 2014 byl vyzkoušen také povlak americké výroby s označením Plascoat PP 10 
používaný pro ochranu kovových konstrukcí proti korozi, opot ebení a odolný vůči 
chemickým látkám. Z výsledků zkoušek vyplývá, že tento nový povlak na bázi epoxidů 
klade p ibližně stejný odpor během prokluzu trnu v betonu. Z maximální hodnoty 62,7 kN 
(p i vytahování) se síla snižuje až na 26,3 kN a síla má klesající tendenci. Tzn., že povlak 
Plascoat PP 10 má tudíž v tomto ohledu podobné vlastnosti jako stávající povlak pro 

kluzné trny (Thermofix). 
 

Tab. C.4.1 Stanovení soudržnosti betonu s povlakovanou výztuží opat enou epoxidovým povlakem 
Plascoat 22.8.2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendence Fn: a) p i zatlačení: 33 kN  

b) p i vytažení: ř5 kN 

Zkušební 
těleso č. 

Zkouška č. Průměr 
výztuže 
[mm] 

Maximum síly 
p i vytažení 

[kN] 

Maximum síly 
p i zatlačení 

[kN] 

1044/13/1 

1 

25 

22,0 17,0 

2 14,6 14,0 

3 13,2 14,0 

4 12,7 14,0 

5 12,5 13,6 

6 12,5 13,2 

7 12,0 12,8 

8 11,4 12,4 

9 11,2 12,4 

10 10,8 12,4 

1044/13/2 

1 

25 

24,6 27,3 

2 18,2 19,7 

3 16,2 17,0 

4 15,0 16,7 

5 14,5 17,0 

1044/13/3 

1 

25 

20,5 19,0 

2 15,0 16,0 

3 13,6 14,2 

4 11,3 13,5 

5 12,5 13,0 

Zkušební 
těleso č. 

Zkouška č. Průměr 
výztuže 
[mm] 

Maximum síly 
p i vytažení 

[kN] 

Maximum síly 
p i zatlačení 

[kN] 

5.1 

1 

25 

62,7 69,1 
2 46,8 45,0 
3 44,3 41,2 
4 43,3 39,9 
5 42,5 38,3 
6 39,8 38,5 
7 39,1 34,3 
8 37,3 33,2 
9 28,3 33,7 
10 26,3 32,3 
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5. Epoxidový povlak TUR 

 

Vyzkoušen byl také povlak označením TUR používaný pro ochranu kovových 
konstrukcí proti korozi, opot ebení a odolný vůči chemickým látkám. Z výsledků zkoušek 
v Tab. 3. vyplývá, že tento nový povlak na bázi epoxidů klade také menší odpor p i 
vytahování a zatlačování z trámce. Z maximální hodnoty 2Ř,3 kN (p i vytahování) se síla 
snižuje až na 20,4 kN a síla má klesající tendenci a je tudíž vhodnější než stávající povlak, 
který doposud plně vyhovoval a nebránil dilatačním pohybům betonových desek v 
důsledku změn průměrné teploty betonu. 
 
Tab. C.5.1 Stanovení soudržnosti betonu s povlakovanou výztuží opat enou epoxidovým povlakem 
TUR, 7.8.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tendence Fn: a) p i zatlačení: 17 kN  

b) p i vytažení: 20 kN 

Zkušební 
těleso č. 

Zkouška č. Průměr 
výztuže 
[mm] 

Maximum 

síly p i 
vytažení [kN] 

Maximum 

síly p i 
zatlačení 

[kN] 

5.1 

1 

25 

28,3 20,0 

2 24,4 18,6 

3 20,5 17,8 
4 20,3 20,3 

5 19,0 17,7 

6 19,3 18,3 
7 20,8 18,0 

8 20,4 18,5 
9 20,3 17,4 

10 20,4 16,8 
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P ÍLOHA D – Mě ení průhybů rázovým 
za ízením FWD na tuhých vozovkách 
 

P íloha D.1 - Schéma zvolených mě icích míst 

 
Obr. D.1 Schéma zatížení na st edu desky a p íčné hraně 

 

D.1.1 Pokusný úsek Tišnov 

 
Obr. D.1.1.1 Schéma zatížení na pokusném úseku Tišnov 

 

 
Obr. D.1.1.2 Konstrukce vozovky s CB krytem Tišnov 
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D.1.2 Pokusný úsek Kromě íž – D1 

 
Obr. D.1.2.1 Schéma zatížení na pokusném úseku Kromě íž – D1 

 

 

Obr. D.1.2.2 Konstrukce vozovky s CB krytem Kromě íž – D1 

 

D.1.3 Pokusný úsek Brno - Mod ice 

 
Obr. D.1.3.1 Schéma zatížení na pokusném úseku Brno - Mod ice 

 

 
Obr. D.1.3.2 Konstrukce vozovky s CB krytem Brno - Mod ice 
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D.1.4 Pokusný úsek Praha D1 

 

 
Obr. D.1.4.1 Schéma zatížení na pokusném úseku Praha – D1 

 

 
Obr. D.1.4.2 Konstrukce vozovky s CB krytem Praha – D1 
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P íloha D.2 - Tabulkové a grafické vyhodnocení výsledků mě ení - spolupůsobení (p enos zatížení) na p íčných spárách CB desek 

Tab. D.2.1.1 Pokusný úsek Tišnov – ranní mě ení, záporný teplotní spád 11.6.2014 (6:29-6:51) 

 

Konstrukce 

vozovky 

Mě icí  
bod 

Zatěžovací síla 
normovaná 

[kPa] 

Kontaktní 
tlak  

[kPa] 

Průhyb na geofonu [mm] Spolupůsobení 
(Y300/ Y200) 

[%] 

Teplotní 
spád 

[°C/cm] 

Průměrná 
teplota 

CBK [°C] Y0 Y200 Y300 Y600 Y900 Y1200 Y1500 Y1800 Y2100 

D
.1

.1
 

H1/2 

40 566 232 263 151 123 99 81 62 53 36 0,57 

-0,14  26,29 

70 991 394 445 267 216 176 139 107 88 68 0,60 

90 1274 477 534 331 267 217 172 134 106 86 0,62 

120 1699 576 638 412 331 266 211 166 131 107 0,65 

H2/3 

40 566 310 347 178 139 107 80 64 50 41 0,51 

70 991 527 592 305 239 186 143 111 89 71 0,52 

90 1274 642 716 376 295 226 172 136 108 86 0,53 

120 1699 795 875 468 368 283 220 171 136 107 0,54 

H4/5 

40 566 195 208 163 128 102 80 62 49 40 0,78 

70 991 375 409 319 253 202 160 124 95 74 0,78 

90 1274 467 503 385 307 245 194 152 119 93 0,77 

120 1699 575 626 477 378 302 240 188 146 116 0,76 

H5/6 

40 566 243 274 199 154 121 94 73 56 46 0,73 

70 991 430 482 346 273 216 167 128 97 71 0,72 

90 1274 530 594 424 337 266 207 160 122 88 0,71 

120 1699 671 751 530 420 333 261 201 152 111 0,71 
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Tab. D.2.1.2 Pokusný úsek Tišnov – polední mě ení, kladný teplotní spád 11.6.2014 (12:11-12:25) 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukce 

vozovky 

Mě icí  
bod 

Zatěžovací síla 
normovaná 

[kPa] 

Kontaktní 
tlak  

[kPa] 

Průhyb na geofonu [mm] Spolupůsobení 
(Y300/ Y200) 

[%] 

Teplotní 
spád 

[°C/cm] 

Průměrná 
teplota 

CBK [°C] Y0 Y200 Y300 Y600 Y900 Y1200 Y1500 Y1800 Y2100 

D
.1

.1
 

H1/2 

40 566 146 142 128 109 89 74 64 57 41 0,90 

0,74 39,60 

70 991 277 291 246 206 174 146 121 100 85 0,85 

90 1274 359 369 307 258 218 183 150 122 99 0,83 

120 1699 455 480 387 323 273 225 184 152 118 0,81 

H2/3 

40 566 216 226 172 141 117 95 77 62 54 0,76 

70 991 385 406 300 246 205 168 136 113 89 0,74 

90 1274 494 520 373 306 256 209 167 137 109 0,72 

120 1699 599 680 471 386 320 260 210 169 130 0,69 

H4/5 

40 566 107 115 98 84 73 62 52 43 37 0,86 

70 991 248 250 206 174 149 126 104 86 70 0,82 

90 1274 311 323 260 222 188 158 130 107 89 0,81 

120 1699 411 426 335 283 240 200 164 137 110 0,79 

H5/6 

40 566 162 169 130 108 89 76 61 52 43 0,77 

70 991 303 322 235 196 166 136 111 92 75 0,73 

90 1274 384 413 297 245 205 169 140 113 94 0,72 

120 1699 498 538 374 312 260 213 173 139 117 0,70 
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Tab. D.2.1.3 Pokusný úsek Tišnov – odpolední mě ení, kladný teplotní spád 11.6.2014 (15:27-15:41) 

 

 

 

 

 

 
 

Konstrukce 

vozovky 

Mě icí  
bod 

Zatěžovací síla 
normovaná 

[kPa] 

Kontaktní 
tlak  

[kPa] 

Průhyb na geofonu [mm] Spolupůsobení 
(Y300/ Y200) 

[%] 

Teplotní 
spád 

[°C/cm] 

Průměrná 
teplota 

CBK [°C] Y0 Y200 Y300 Y600 Y900 Y1200 Y1500 Y1800 Y2100 

D
.1

.1
 

H1/2 

40 566 141 143 124 103 88 76 65 52 42 0,87 

0,34 41,38 

70 991 273 284 243 204 174 148 123 102 84 0,86 

90 1274 316 363 309 262 220 183 152 123 99 0,85 

120 1699 424 472 394 332 278 232 188 153 123 0,84 

H2/3 

40 566 202 204 169 138 115 94 75 61 46 0,83 

70 991 362 374 299 243 203 167 136 109 86 0,80 

90 1274 459 479 375 305 253 209 168 136 110 0,78 

120 1699 573 625 476 388 318 260 208 165 131 0,76 

H4/5 

40 566 119 122 97 81 71 63 50 43 35 0,79 

70 991 251 259 202 173 149 126 105 85 73 0,78 

90 1274 315 328 253 219 184 154 129 106 88 0,77 

120 1699 409 428 332 282 237 198 164 132 112 0,78 

H5/6 

40 566 157 159 128 105 88 76 64 52 46 0,81 

70 991 282 297 239 197 164 139 112 91 72 0,80 

90 1274 359 380 300 246 206 168 138 115 96 0,79 

120 1699 471 498 389 316 263 214 175 139 115 0,78 
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Tab. D.2.1.4 Pokusný úsek Tišnov – záznam teplot – ranní, polední, odpolední mě ení 11.6.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Čas 

Parametr 6:29-6:51 12:11-12:25 15:27-15:41 

průměrná teplota desky (T3+T40+T70+T200)/4, (°C) 26,29 39,60 41,38 

teplota na povrchu (T3), (°C) 25,0 46,71 31,14 

teplota spodním líci (T200), (°C) 28,0 43,20 34,10 

teplotní spád (T3-T200)/20.0 (°C/cm) -0,14 0,74 0,34 

počasí jasno, suchý povrch 

 

 

 

 

Konstrukce 

vozovky 

Čas 

[hh:mm:ss] 

Teploty na snímačích 

[T hloubka pod povrchem] 

Čas 

[hh:mm:ss] 

Teploty na snímačích 

[T hloubka pod povrchem] 

Čas 

[hh:mm:ss] 

Teploty na snímačích 

[T hloubka pod povrchem] 

Y3 Y40 Y70 Y200 Y3 Y3 Y3 Y200 Y3 Y3 Y3 Y200 

D.1.1 

6:29:35 23,9 25,5 26,3 28,1 12:11:35 46,0 41,4 38,5 30,9 15:27:35 43,5 45,9 43,4 34,1 

6:31:35 24,1 25,6 26,3 28,1 12:13:35 46,8 41,5 38,6 30,9 15:29:35 44,1 45,6 43,3 34,0 

6:33:35 24,5 25,6 26,3 28,0 12:15:35 46,8 41,7 38,6 31,2 15:31:35 44,4 45,4 43,3 34,1 

6:35:35 24,9 25,7 26,3 28,0 12:17:35 46,4 41,7 38,7 31,3 15:33:35 43,4 45,1 43,2 34,1 

6:37:35 24,9 25,7 26,4 28,0 12:19:35 47,5 41,7 38,8 31,1 15:35:35 42,2 44,9 43,2 34,1 

6:39:35 25,3 25,8 26,5 27,9 12:21:35 46,6 41,9 38,8 31,3 15:37:35 42,6 44,7 43,1 34,1 

6:41:35 24,3 25,8 26,2 28,0 12:23:35 46,7 41,9 39,0 31,3 15:39:35 42,8 44,5 43,0 34,2 

6:43:35 25,1 25,7 26,2 28,1 12:25:35 46,8 42,0 39,1 31,2 15:41:35 42,5 44,3 42,9 34,2 

6:45:35 25,7 25,8 26,4 28,0        

6:47:35 25,5 25,9 26,5 27,9        

6:49:35 26,1 26,0 26,5 27,9        

6:51:35 26,1 26,1 26,5 27,9        
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Graf D.2.1.1 Pokusný úsek Tišnov – spolupůsobení CB desek 
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Tab. D.2.2.1 Pokusný úsek Kromě íž - D1 – ranní mě ení, záporný teplotní spád 13.3.2014 (8:32-8:44) 

 

 

Konstrukce 

vozovky 

Mě icí  
bod 

Zatěžovací síla 
normovaná 

[kPa] 

Kontaktní 
tlak  

[kPa] 

Průhyb na geofonu [mm] Spolupůsobení 
(Y300/ Y200) 

[%] 

Teplotní 
spád 

[°C/cm] 

Průměrná 
teplota 

CBK [°C] Y0 Y200 Y300 Y600 Y900 Y1200 Y1500 Y1800 Y2100 

D
.1

.2
 

H1/2 

40 566 111 121 89 72 58 45 37 28 24 0,74 

-0,08 5,33 

70 991 189 206 156 124 99 78 63 50 44 0,75 

90 1274 237 257 193 154 124 98 79 63 53 0,75 

120 1699 299 322 240 193 155 124 99 80 65 0,75 

H2/3 

40 566 108 120 93 75 59 45 37 30 25 0,77 

70 991 191 204 161 127 102 80 63 52 42 0,79 

90 1274 237 254 200 159 127 100 79 64 53 0,78 

120 1699 299 319 251 200 158 125 99 80 65 0,79 

H3/4 

40 566 102 111 81 64 51 39 30 26 21 0,74 

70 991 178 192 140 111 88 68 54 45 37 0,73 

90 1274 219 239 173 137 108 86 68 56 46 0,72 

120 1699 283 307 216 171 136 108 84 70 56 0,70 

H4/5 

40 566 110 122 91 73 59 45 37 29 28 0,75 

70 991 190 211 160 128 103 82 66 52 43 0,76 

90 1274 239 262 200 160 129 102 83 68 56 0,76 

120 1699 301 329 252 202 163 130 103 84 69 0,77 

H5/6 

40 566 112 123 92 74 60 48 37 33 27 0,75 

70 991 190 206 158 126 102 81 66 52 44 0,77 

90 1274 235 256 197 157 127 101 81 67 57 0,77 

120 1699 288 315 244 193 156 125 101 83 68 0,77 

H6/7 

40 566 108 119 89 74 59 47 38 29 25 0,75 

70 991 188 205 156 125 100 80 65 52 45 0,76 

90 1274 233 252 195 157 126 100 82 67 56 0,77 

120 1699 291 315 243 195 158 127 102 82 70 0,77 
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Tab. D.2.2.2 Pokusný úsek Kromě íž – D1 – polední mě ení, kladný teplotní spád 13.3.2014 (11:35-11:46) 

 

 

Konstrukce 

vozovky 

Mě icí  
bod 

Zatěžovací síla 
normovaná 

[kPa] 

Kontaktní 
tlak  

[kPa] 

Průhyb na geofonu [mm] Spolupůsobení 
(Y300/ Y200) 

[%] 

Teplotní 
spád 

[°C/cm] 

Průměrná 
teplota 

CBK [°C] Y0 Y200 Y300 Y600 Y900 Y1200 Y1500 Y1800 Y2100 

D
.1

.2
 

H1/2 

40 566 93 96 71 59 50 42 35 30 25 0,74 

0,37 13,23 

70 991 160 167 126 104 87 72 58 53 43 0,75 

90 1274 200 211 159 130 111 93 77 66 54 0,75 

120 1699 256 270 203 167 141 117 98 83 68 0,75 

H2/3 

40 566 94 100 76 64 54 45 37 31 25 0,76 

70 991 172 178 139 114 96 80 66 55 45 0,78 

90 1274 216 223 175 145 121 102 83 68 57 0,78 

120 1699 275 286 225 185 156 129 104 86 71 0,79 

H3/4 

40 566 98 107 69 56 46 36 29 25 19 0,64 

70 991 173 185 121 98 80 63 54 45 37 0,66 

90 1274 213 229 151 122 100 84 66 56 48 0,66 

120 1699 270 291 191 156 128 105 84 69 57 0,66 

H4/5 

40 566 100 103 80 65 55 46 37 31 26 0,78 

70 991 175 181 142 115 97 80 66 54 45 0,78 

90 1274 220 226 179 147 122 100 83 68 57 0,79 

120 1699 275 288 229 187 156 126 104 87 70 0,79 

H5/6 

40 566 94 97 75 63 54 44 37 32 27 0,78 

70 991 164 168 133 111 93 77 64 54 45 0,79 

90 1274 205 207 167 138 116 96 79 68 56 0,80 

120 1699 256 265 213 175 146 123 100 85 71 0,81 

H6/7 

40 566 91 96 72 60 50 42 34 29 25 0,76 

70 991 156 166 128 106 88 74 62 53 45 0,77 

90 1274 200 206 159 133 111 94 80 69 60 0,77 

120 1699 253 262 205 169 142 121 100 85 71 0,78 
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Tab. D.2.2.3 Pokusný úsek Kromě íž – D1 – záznam teplot 13.3.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 Čas 

Parametr 8:32-8:44 11:35-11:46 

průměrná teplota desky (T3+T40+T70+T240)/4, (°C) 5,33 13,23 

teplota na povrchu (T3), (°C) 4,66 17,64 

teplota spodním líci (T240), (°C) 6,80 8,01 

teplotní spád (T3-T200)/26.0 (°C/cm) -0,08 0,37 

počasí jasno, suchý povrch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukce 

vozovky 

Čas 

[hh:mm:ss] 

Teploty na snímačích 

[T hloubka pod povrchem] 

Čas 

[hh:mm:ss] 

Teploty na snímačích 

[T hloubka pod povrchem] 

Y3 Y40 Y70 Y240 Y3 Y40 Y70 Y240 

D.1.2 

8:31:45 4,6 4,8 4,8 6,6 11:34:05 17,3 14,1 12,6 8,1 

8:33:45 4,5 4,8 4,8 6,8 11:36:05 17,3 14,2 12,6 8,1 

8:35:45 4,5 4,8 4,9 6,8 11:38:05 17,5 14,2 12,9 8,1 

8:37:45 4,6 4,9 5,0 6,8 11:40:05 17,7 14,4 12,9 8,0 

8:39:45 4,6 4,9 5,0 6,9 11:42:05 17,8 14,4 13,1 8,0 

8:41:45 4,8 4,9 5,1 6,9 11:44:05 17,8 14,4 13,1 7,9 

8:43:45 5,0 5,0 5,2 6,8 11:46:05 18,1 14,6 13,2 7,9 
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Graf. D.2.2.1 Pokusný úsek Kromě íž – D1 – spolupůsobení CB desek 
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Tab. D.2.3.1 Pokusný úsek Brno – Mod ice - ranní mě ení, záporný (vyrovnaný) teplotní spád 1.4.2014 (6:57-7:11) 

Konstrukce 

vozovky 

Mě icí  
bod 

Zatěžovací síla 
normovaná 

[kPa] 

Kontaktní 
tlak  

[kPa] 

Průhyb na geofonu [mm] Spolupůsobení 
(Y300/ Y200) 

[%] 

Teplotní 
spád 

[°C/cm] 

Průměrná 
teplota 

CBK [°C] Y0 Y200 Y300 Y600 Y900 Y1200 Y1500 Y1800 Y2100 

D
.1

.3
 

H1/2 

40 566 133 141 132 110 89 75 60 49 41 0,93 

-0,06 9,40 

70 991 237 254 239 198 160 129 105 90 74 0,94 

90 1274 287 307 291 240 194 157 129 107 93 0,95 

120 1699 368 390 371 305 247 199 163 133 114 0,95 

H2/3 

40 566 139 152 142 118 95 77 61 50 42 0,93 

70 991 260 285 270 220 178 143 112 92 77 0,95 

90 1274 320 346 328 267 218 173 137 111 93 0,95 

120 1699 396 429 405 331 269 214 170 139 116 0,94 

H3/4 

40 566 164 180 162 129 103 82 65 56 46 0,90 

70 991 282 311 276 222 177 142 112 93 79 0,89 

90 1274 342 377 337 270 217 173 139 115 98 0,89 

120 1699 425 469 412 336 268 215 172 142 120 0,88 

H4/5 

40 566 149 167 148 121 96 75 63 54 45 0,89 

70 991 264 293 268 215 171 136 113 91 77 0,91 

90 1274 336 361 330 264 210 170 139 113 96 0,91 

120 1699 416 448 411 330 263 212 171 141 118 0,92 

H5/6 

40 566 128 140 127 107 89 74 62 52 46 0,91 

70 991 232 249 230 191 160 133 111 96 80 0,92 

90 1274 284 307 286 237 197 165 137 116 100 0,93 

120 1699 357 382 352 295 246 206 172 145 123 0,92 

H6/7 

40 566 122 131 118 101 84 67 56 50 41 0,90 

70 991 219 232 214 179 148 120 100 84 72 0,92 

90 1274 269 288 266 222 183 150 123 104 90 0,92 

120 1699 339 363 334 280 232 189 156 129 110 0,92 
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Tab. D.2.3.2 Pokusný úsek Brno – Mod ice - odpolední mě ení, kladný teplotní spád 1.4.2014 (13:16 – 13:28) 

 

Konstrukce 

vozovky 

Mě icí  
bod 

Zatěžovací síla 
normovaná 

[kPa] 

Kontaktní 
tlak  

[kPa] 

Průhyb na geofonu [mm] Spolupůsobení 
(Y300/ Y200) 

[%] 

Teplotní 
spád 

[°C/cm] 

Průměrná 
teplota 

CBK [°C] Y0 Y200 Y300 Y600 Y900 Y1200 Y1500 Y1800 Y2100 

D
.1

.3
 

H1/2 

40 566 99 99 96 81 68 58 50 41 37 0,97 

0,13 14,92 

70 991 170 171 166 139 118 99 85 71 63 0,97 

90 1274 212 212 205 172 146 124 103 88 78 0,97 

120 1699 262 262 254 212 181 152 126 107 92 0,97 

H2/3 

40 566 125 133 125 102 82 66 52 45 40 0,94 

70 991 218 238 223 180 146 118 95 79 65 0,94 

90 1274 273 288 271 220 180 145 117 95 81 0,94 

120 1699 330 354 331 269 218 177 142 117 96 0,94 

H3/4 

40 566 136 148 132 105 86 71 58 48 42 0,89 

70 991 233 252 227 181 148 121 99 80 71 0,90 

90 1274 287 312 281 223 183 150 122 100 86 0,90 

120 1699 353 385 345 275 224 183 150 123 104 0,90 

H4/5 

40 566 131 144 127 102 82 68 56 48 39 0,89 

70 991 225 242 213 172 139 115 95 80 67 0,88 

90 1274 280 299 265 212 172 142 117 98 83 0,89 

120 1699 342 375 329 264 213 174 144 118 100 0,88 

H5/6 

40 566 113 120 112 91 77 66 55 48 40 0,93 

70 991 197 206 190 157 132 113 94 81 69 0,92 

90 1274 244 255 236 195 164 139 116 97 83 0,93 

120 1699 302 317 295 243 203 170 142 119 101 0,93 

H6/7 

40 566 111 115 111 92 77 64 54 46 41 0,97 

70 991 189 200 192 159 132 111 91 77 68 0,96 

90 1274 236 247 240 196 165 137 115 96 83 0,97 

120 1699 291 309 299 246 206 170 141 116 99 0,97 
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Tab. D.2.3.3 Pokusný úsek Brno – Mod ice – záznam teplot 1.4.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Čas 

Parametr 6:57-7:11 13:16-13:28 

průměrná teplota desky (T3+T40+T70+T190)/4, (°C) 9,40 14,92 

teplota na povrchu (T3), (°C) 8,75 16,86 

teplota spodním líci (T190), (°C) 10,03 13,86 

teplotní spád (T3-T190)/21.0 (°C/cm) -0,06 0,13 

počasí zataženo, suchý povrch 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukce 

vozovky 

Čas 

[hh:mm:ss] 

Teploty na snímačích 

[T hloubka pod povrchem] 

Čas 

[hh:mm:ss] 

Teploty na snímačích 

[T hloubka pod povrchem] 

Y3 Y40 Y70 Y190 Y3 Y40 Y70 Y190 

D.1.3 

6:57:24 8,9 9,2 9,8 10,1 13:16:18 16,6 14,6 13,9 13,8 

6:59:24 8,7 9,2 9,7 10,2 13:18:18 16,6 14,7 14,0 13,8 

7:01:24 8,8 9,2 9,7 9,9 13:20:18 16,7 14,8 14,1 13,9 

7:03:24 8,8 9,2 9,7 10,0 13:22:18 16,9 14,8 14,2 13,9 

7:05:24 8,7 9,2 9,6 10,0 13:24:18 17,0 14,9 14,2 13,8 

7:07:24 8,6 9,2 9,6 10,0 13:26:18 17,1 15,0 14,3 13,9 

7:09:24 8,8 9,1 9,5 10,0 13:28:18 17,1 15,1 14,4 13,9 

7:11:24 8,7 9,1 9,5 10,0      
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Graf. D.2.3.1 Pokusný úsek Brno – Mod ice – spolupůsobení CB desek 
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Tab. D.2.4.1 Pokusný úsek Praha D1 – ranní mě ení, záporný teplotní spád (9:43-9:55) 

 

Konstrukce 

vozovky 

Mě icí  
bod 

Zatěžovací síla 
normovaná 

[kPa] 

Kontaktní 
tlak  

[kPa] 

Průhyb na geofonu [mm] Spolupůsobení 
(Y300/ Y200) 

[%] 

Teplotní 
spád 

[°C/cm] 

Průměrná 
teplota 

CBK [°C] Y0 Y200 Y300 Y600 Y900 Y1200 Y1500 Y1800 Y2100 

D
.4

.1
 

H1/2 

40 566 83 85 66 55 44 31 22 16 9 0,78 

-0,10 11,34 

70 991 135 140 105 88 72 52 35 25 15 0,76 

90 1274 165 172 131 108 88 63 43 32 17 0,75 

120 1699 218 225 168 138 113 81 56 38 22 0,75 

H2/3 

40 566 61 67 49 41 30 24 17 12 10 0,73 

70 991 110 115 85 68 57 43 32 25 19 0,74 

90 1274 132 141 104 86 68 51 39 31 24 0,74 

120 1699 164 176 133 105 82 64 47 36 30 0,75 

H3/4 

40 566 63 71 55 44 35 26 20 16 13 0,77 

70 991 113 127 97 78 60 46 35 26 19 0,76 

90 1274 146 163 124 101 78 60 46 32 26 0,76 

120 1699 197 220 165 137 106 81 63 47 35 0,75 
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Tab. D.2.4.2 Pokusný úsek Praha D1 – polední mě ení, kladný teplotní spád (11:25-11:45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukce 

vozovky 

Mě icí  
bod 

Zatěžovací síla 
normovaná 

[kPa] 

Kontaktní 
tlak  

[kPa] 

Průhyb na geofonu [mm] Spolupůsobení 
(Y300/ Y200) 

[%] 

Teplotní 
spád 

[°C/cm] 

Průměrná 
teplota 

CBK [°C] Y0 Y200 Y300 Y600 Y900 Y1200 Y1500 Y1800 Y2100 

D
.4

.1
 

H1/2 

40 566 63 61 50 36 26 20 13 10 9 0,82 

0,09 14,47 

70 991 102 105 83 64 48 33 24 15 7 0,79 

90 1274 128 131 103 80 59 40 30 22 9 0,79 

120 1699 161 167 134 100 73 58 36 26 21 0,81 

H2/3 

40 566 60 65 51 39 30 22 16 13 10 0,79 

70 991 100 106 85 65 49 38 27 22 17 0,80 

90 1274 124 135 106 80 62 46 35 28 22 0,79 

120 1699 162 173 139 105 80 63 46 38 29 0,80 

H3/4 

40 566 46 58 46 36 29 23 17 13 10 0,79 

70 991 86 103 81 64 51 40 30 22 17 0,78 

90 1274 115 135 106 83 67 52 39 30 23 0,79 

120 1699 154 180 142 112 89 68 53 42 31 0,79 
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Tab. D.2.4.3 Pokusný úsek Praha D1 – odpolední mě ení, kladný teplotní spád (13:0ř-13:25) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Konstrukce 

vozovky 

Mě icí  
bod 

Zatěžovací síla 
normovaná 

[kPa] 

Kontaktní 
tlak  

[kPa] 

Průhyb na geofonu [mm] Spolupůsobení 
(Y300/ Y200) 

[%] 

Teplotní 
spád 

[°C/cm] 

Průměrná 
teplota 

CBK [°C] Y0 Y200 Y300 Y600 Y900 Y1200 Y1500 Y1800 Y2100 

D
.4

.1
 

H1/2 

40 566 59 53 41 31 23 17 12 8 6 0,78 

0,19 16,46 

70 991 92 88 69 52 39 28 20 15 9 0,78 

90 1274 112 109 85 63 47 35 25 19 12 0,78 

120 1699 151 144 111 84 62 46 32 23 15 0,77 

H2/3 

40 566 55 60 47 36 29 23 16 12 10 0,78 

70 991 92 100 78 60 47 36 27 21 16 0,78 

90 1274 115 124 96 76 58 45 35 29 22 0,78 

120 1699 152 163 127 99 76 58 45 35 27 0,78 

H3/4 

40 566 51 59 47 36 29 22 17 12 9 0,80 

70 991 90 102 83 64 51 40 31 23 18 0,81 

90 1274 121 130 106 81 65 51 39 30 23 0,81 

120 1699 160 176 142 110 88 69 54 41 32 0,81 
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Tab. D.2.4.4 Pokusný úsek Praha D1 – záznam teplot – ranní, polední, odpolední mě ení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Čas 

Parametr 9:43-9:55 11:25-11:45 13:09-13:25 

průměrná teplota desky (T3+T40+T70+T240)/4, (°C) 11,34 14,47 16,46 

teplota na povrchu (T3), (°C) 9,93 15,92 18,88 

teplota spodním líci (T240), (°C) 12,63 13,61 13,81 

teplotní spád (T3-T240)/26.0 (°C/cm) -0,10 0,09 0,19 

počasí polojasno, suchý povrch 

 

 

 

 

 

Konstrukce 

vozovky 

Čas 

[hh:mm:ss] 

Teploty na snímačích 

[T hloubka pod povrchem] 

Čas 

[hh:mm:ss] 

Teploty na snímačích 

[T hloubka pod povrchem] 

Čas 

[hh:mm:ss] 

Teploty na snímačích 

[T hloubka pod povrchem] 

Y3 Y40 Y70 Y200 Y3 Y3 Y3 Y200 Y3 Y3 Y3 Y200 

D.4.1 

9:43:11 9,8 10,7 11,9 12,6 11:25:11 16,0 14,6 13,9 13,6 13:09:11 19,0 16,9 16,4 13,8 

9:45:11 9,8 10,8 11,9 12,6 11:27:11 16,0 14,6 13,9 13,6 13:11:11 19,0 16,9 16,4 13,8 

9:47:11 9,9 10,8 11,9 12,6 11:29:11 15,8 14,5 13,9 13,7 13:13:11 18,8 16,8 16,4 13,9 

9:49:11 9,9 10,8 11,9 12,6 11:31:11 15,9 14,5 13,9 13,6 13:15:11 18,9 16,8 16,4 13,8 

9:51:11 10,0 10,9 12,0 12,6 11:33:11 15,9 14,5 13,8 13,6 13:17:11 18,9 16,8 16,3 13,8 

9:53:11 10,0 10,9 12,1 12,7 11:35:11 16,0 14,5 13,8 13,6 13:19:11 19,0 16,8 16,3 13,8 

9:55:11 10,1 11,0 12,1 12,7 11:37:11 15,7 14,5 13,8 13,6 13:21:11 18,7 16,8 16,3 13,8 

     11:39:11 15,9 14,5 13,8 13,6 13:23:11 18,9 16,8 16,3 13,8 

     11:41:11 15,7 14,6 13,8 13,6 13:25:11 18,7 16,9 16,3 13,8 

     11:43:11 15,9 14,6 13,8 13,6      

     11:45:11 16,3 14,6 13,8 13,6      
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Graf. D.2.4.1 Pokusný úsek Praha D1 – spolupůsobení CB desek 
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P íloha D.3 - Tabulkové a grafické vyhodnocení výsledků mě ení - zatížení ve st ední části CB desek 

Tab. D.3.1.1 Pokusný úsek Tišnov – ranní mě ení, záporný teplotní spád 

 Konstrukce 

vozovky 

Mě icí  
bod 

Zatěžovací síla 
normovaná 

[kPa] 

Kontaktní 
tlak  

[kPa] 

Průhyb na geofonu [mm] Teplotní 
spád 

[°C/cm] 

Průměrná 
teplota 

CBK [°C] Y0 Y200 Y300 Y600 Y900 Y1200 Y1500 Y1800 Y2100 

D
.1

.1
 

S1 

40 566 114 108 104 86 74 64 52 39 32 

-0,14 26,29 

70 991 223 208 201 171 145 120 96 74 57 

90 1274 277 261 252 217 183 149 118 97 72 

120 1699 347 324 314 267 228 188 147 115 88 

S2 

40 566 121 107 103 87 72 59 47 37 32 

70 991 243 223 215 181 151 123 99 79 65 

90 1274 295 280 271 226 189 156 125 99 81 

120 1699 379 358 344 292 243 201 160 122 98 

S3 

40 566 160 147 141 114 93 76 59 46 38 

70 991 293 272 259 213 175 140 109 85 67 

90 1274 376 349 332 276 225 181 140 107 87 

120 1699 483 451 427 357 293 233 180 137 109 

S4 

40 566 130 118 114 98 84 69 56 44 35 

70 991 224 213 206 177 153 126 102 81 65 

90 1274 281 267 257 220 189 157 126 101 79 

120 1699 360 336 323 275 238 194 157 125 92 

S5 

40 566 128 119 115 98 83 71 55 45 37 

70 991 230 215 209 179 153 127 102 83 66 

90 1274 287 271 263 223 193 159 129 106 84 

120 1699 368 345 333 286 244 204 165 133 104 

S6 

40 566 138 128 123 103 88 74 59 48 39 

70 991 254 235 228 89 162 133 107 86 67 

90 1274 322 298 288 244 206 167 135 107 87 

120 1699 411 378 365 308 263 215 169 134 108 
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Tab. D.3.1.2 Pokusný úsek Tišnov – polední mě ení, kladný teplotní spád 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukce 

vozovky 

Mě icí  
bod 

Zatěžovací síla 
normovaná 

[kPa] 

Kontaktní 
tlak  

[kPa] 

Průhyb na geofonu [mm] Teplotní 
spád 

[°C/cm] 

Průměrná 
teplota 

CBK [°C] Y0 Y200 Y300 Y600 Y900 Y1200 Y1500 Y1800 Y2100 

D
.1

.1
 

S1 

40 566 177 173 168 149 129 106 86 67 52 

0,74 39,60 

70 991 303 295 289 257 227 189 153 118 89 

90 1274 384 372 366 326 286 239 192 148 111 

120 1699 497 484 474 421 370 310 246 189 137 

S2 

40 566 129 125 124 111 104 91 78 64 48 

70 991 275 268 267 240 216 188 150 121 93 

90 1274 373 358 356 320 287 245 198 159 120 

120 1699 476 467 461 414 366 311 254 199 145 

S3 

40 566 230 223 220 193 170 144 117 92 69 

70 991 406 393 385 342 303 253 206 160 119 

90 1274 505 491 485 433 378 317 256 198 144 

120 1699 646 628 619 551 484 403 323 250 179 

S4 

40 566 137 131 128 114 101 84 67 56 46 

70 991 237 225 223 197 175 149 123 98 77 

90 1274 299 288 281 252 223 191 155 120 101 

120 1699 377 366 357 318 277 237 190 149 118 

S5 

40 566 139 135 132 119 104 88 72 59 46 

70 991 243 237 232 210 186 160 132 104 83 

90 1274 308 295 290 262 231 196 162 128 102 

120 1699 383 374 368 330 290 244 197 156 124 

S6 

40 566 128 123 121 107 96 81 68 54 45 

70 991 225 219 217 193 172 147 121 99 79 

90 1274 287 279 275 243 214 182 151 124 100 

120 1699 374 354 348 307 273 231 188 153 121 
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Tab. D.3.1.3 Pokusný úsek Tišnov – odpolední mě ení, kladný teplotní spád 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukce 

vozovky 

Mě icí  
bod 

Zatěžovací síla 
normovaná 

[kPa] 

Kontaktní 
tlak  

[kPa] 

Průhyb na geofonu [mm] Teplotní 
spád 

[°C/cm] 

Průměrná 
teplota 

CBK [°C] Y0 Y200 Y300 Y600 Y900 Y1200 Y1500 Y1800 Y2100 

D
.1

.1
 

S1 

40 566 174 167 164 143 125 108 86 69 52 

0,34 41,38 

70 991 306 294 288 257 224 188 151 121 91 

90 1274 388 374 367 327 284 239 192 151 113 

120 1699 507 488 478 424 368 308 246 190 139 

S2 

40 566 136 134 132 118 109 92 74 59 46 

70 991 286 275 270 242 215 180 144 114 87 

90 1274 376 368 363 325 282 237 192 151 115 

120 1699 483 464 456 407 357 300 242 186 137 

S3 

40 566 206 203 198 174 151 126 99 76 61 

70 991 341 360 351 310 268 219 175 133 93 

90 1274 430 454 446 391 336 275 219 168 120 

120 1699 586 574 565 495 423 346 272 205 148 

S4 

40 566 135 127 124 110 98 81 69 55 42 

70 991 234 225 221 197 176 149 123 98 78 

90 1274 292 284 278 246 219 186 151 119 93 

120 1699 374 358 348 309 274 233 185 145 111 

S5 

40 566 137 130 131 115 101 85 71 58 45 

70 991 245 236 231 206 184 155 128 100 80 

90 1274 307 296 290 258 227 194 161 122 97 

120 1699 387 375 366 327 285 238 195 152 117 

S6 

40 566 115 113 110 98 85 72 60 51 42 

70 991 220 213 209 185 163 137 113 92 74 

90 1274 279 274 268 237 208 176 146 119 95 

120 1699 399 348 342 300 261 220 183 149 121 
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Tab. D.3.1.4 Pokusný úsek Tišnov – záznam teplot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Čas 

Parametr 6:29-6:51 12:11-12:25 15:27-15:41 

průměrná teplota desky (T3+T40+T70+T200)/4, (°C) 26,29 39,60 41,38 

teplota na povrchu (T3), (°C) 25,0 46,71 31,14 

teplota spodním líci (T200), (°C) 28,0 43,20 34,10 

teplotní spád (T3-T200)/20.0 (°C/cm) -0,14 0,74 0,34 

počasí jasno, suchý povrch 

 

 

 

 

 

Konstrukce 

vozovky 

Čas 

[hh:mm:ss] 

Teploty na snímačích 

[T hloubka pod povrchem] 

Čas 

[hh:mm:ss] 

Teploty na snímačích 

[T hloubka pod povrchem] 

Čas 

[hh:mm:ss] 

Teploty na snímačích 

[T hloubka pod povrchem] 

Y3 Y40 Y70 Y200 Y3 Y3 Y3 Y200 Y3 Y3 Y3 Y200 

D.1.1 

6:29:35 23,9 25,5 26,3 28,1 12:11:35 46,0 41,4 38,5 30,9 15:27:35 43,5 45,9 43,4 34,1 

6:31:35 24,1 25,6 26,3 28,1 12:13:35 46,8 41,5 38,6 30,9 15:29:35 44,1 45,6 43,3 34,0 

6:33:35 24,5 25,6 26,3 28,0 12:15:35 46,8 41,7 38,6 31,2 15:31:35 44,4 45,4 43,3 34,1 

6:35:35 24,9 25,7 26,3 28,0 12:17:35 46,4 41,7 38,7 31,3 15:33:35 43,4 45,1 43,2 34,1 

6:37:35 24,9 25,7 26,4 28,0 12:19:35 47,5 41,7 38,8 31,1 15:35:35 42,2 44,9 43,2 34,1 

6:39:35 25,3 25,8 26,5 27,9 12:21:35 46,6 41,9 38,8 31,3 15:37:35 42,6 44,7 43,1 34,1 

6:41:35 24,3 25,8 26,2 28,0 12:23:35 46,7 41,9 39,0 31,3 15:39:35 42,8 44,5 43,0 34,2 

6:43:35 25,1 25,7 26,2 28,1 12:25:35 46,8 42,0 39,1 31,2 15:41:35 42,5 44,3 42,9 34,2 

6:45:35 25,7 25,8 26,4 28,0        

6:47:35 25,5 25,9 26,5 27,9        

6:49:35 26,1 26,0 26,5 27,9        

6:51:35 26,1 26,1 26,5 27,9        
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Graf D.3.1.1 Pokusný úsek Tišnov – linearita st edů desek S1, S3 a S5, ranní mě ení, záporný teplotní spád (6:2ř-6:51) 

     

Graf D.3.1.2 Pokusný úsek Tišnov – linearita st edů desek S1, S3 a S5, odpolední mě ení, kladný teplotní spád (15:27-15:41) 
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Tab. D.3.2.1 Pokusný úsek Kromě íž - D1 – ranní mě ení, záporný teplotní spád (8:32-8:42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukce 

vozovky 

Mě icí  
bod 

Zatěžovací síla 
normovaná 

[kPa] 

Kontaktní 
tlak  

[kPa] 

Průhyb na geofonu [mm] Teplotní 
spád 

[°C/cm] 

Průměrná 
teplota 

CBK [°C] Y0 Y200 Y300 Y600 Y900 Y1200 Y1500 Y1800 Y2100 

D
.1

.2
 

S1 

40 566 69 66 64 55 48 41 34 28 24 

-0,08 5,33 

70 991 120 114 111 96 83 71 59 49 42 

90 1274 152 144 140 122 104 88 74 62 53 

120 1699 197 187 180 157 134 114 95 79 68 

S2 

40 566 69 66 64 57 48 40 34 29 25 

70 991 120 116 111 96 83 71 60 50 43 

90 1274 152 145 141 122 106 89 75 63 53 

120 1699 197 187 180 155 134 115 95 81 68 

S3 

40 566 73 72 68 59 51 42 35 29 24 

70 991 128 123 119 102 88 75 62 52 43 

90 1274 162 155 151 130 112 94 78 65 53 

120 1699 209 201 194 167 140 119 99 82 67 

S4 

40 566 76 74 71 61 53 45 37 31 25 

70 991 134 128 123 106 92 77 65 54 44 

90 1274 169 161 155 134 115 98 80 67 56 

120 1699 217 205 197 170 146 124 102 85 69 

S5 

40 566 71 68 65 58 49 42 35 29 24 

70 991 127 120 116 102 87 73 61 52 43 

90 1274 161 152 147 129 111 95 78 65 55 

120 1699 202 192 185 162 140 120 99 82 69 

S6 

40 566 69 65 63 56 49 42 36 29 25 

70 991 119 113 110 96 84 73 63 53 45 

90 1274 151 146 140 123 106 92 79 66 55 

120 1699 192 183 177 156 135 116 98 83 70 
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Tab. D.3.2.2 Pokusný úsek Kromě íž – D1 – odpolední mě ení, kladný teplotní spád (11:35-11:46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukce 

vozovky 

Mě icí  
bod 

Zatěžovací síla 
normovaná 

[kPa] 

Kontaktní 
tlak  

[kPa] 

Průhyb na geofonu [mm] Teplotní 
spád 

[°C/cm] 

Průměrná 
teplota 

CBK [°C] Y0 Y200 Y300 Y600 Y900 Y1200 Y1500 Y1800 Y2100 

D
.1

.2
 

S1 

40 566 109 106 105 91 82 71 61 49 39 

0,37 13,23 

70 991 184 180 176 156 138 118 101 82 64 

90 1274 231 225 222 195 172 149 123 102 79 

120 1699 298 291 287 252 221 187 158 129 100 

S2 

40 566 111 108 104 93 85 73 62 49 38 

70 991 184 178 174 157 140 122 103 82 64 

90 1274 234 225 220 196 176 153 126 100 77 

120 1699 292 282 278 245 217 187 156 127 99 

S3 

40 566 122 118 115 102 89 76 63 53 43 

70 991 205 200 194 174 151 130 108 90 70 

90 1274 254 248 242 216 188 163 136 110 86 

120 1699 322 313 305 276 235 200 168 136 107 

S4 

40 566 119 113 111 97 86 75 62 52 39 

70 991 202 193 188 169 147 127 106 86 67 

90 1274 252 241 236 211 185 158 132 105 82 

120 1699 316 304 296 262 228 195 162 132 104 

S5 

40 566 110 103 102 89 81 71 58 47 36 

70 991 182 177 174 156 140 121 100 80 62 

90 1274 229 219 215 194 174 151 126 101 78 

120 1699 291 279 273 243 214 185 154 124 99 

S6 

40 566 108 102 99 91 2 73 63 51 40 

70 991 179 173 169 155 139 123 102 86 68 

90 1274 227 217 210 192 172 153 127 105 83 

120 1699 287 277 268 241 215 189 158 131 104 
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Tab. D.3.2.3 Pokusný úsek Kromě íž – D1 – záznam teplot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Čas 

Parametr 8:32-8:44 11:35-11:46 

průměrná teplota desky (T3+T40+T70+T240)/4, (°C) 5,33 13,23 

teplota na povrchu (T3), (°C) 4,66 17,64 

teplota spodním líci (T240), (°C) 6,80 8,01 

teplotní spád (T3-T200)/26.0 (°C/cm) -0,08 0,37 

počasí jasno, suchý povrch 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukce 

vozovky 

Čas 

[hh:mm:ss] 

Teploty na snímačích 

[T hloubka pod povrchem] 

Čas 

[hh:mm:ss] 

Teploty na snímačích 

[T hloubka pod povrchem] 

Y3 Y40 Y70 Y240 Y3 Y40 Y70 Y240 

D.1.3 

8:31:45 4,6 4,8 4,8 6,6 11:34:05 17,3 14,1 12,6 8,1 

8:33:45 4,5 4,8 4,8 6,8 11:36:05 17,3 14,2 12,6 8,1 

8:35:45 4,5 4,8 4,9 6,8 11:38:05 17,5 14,2 12,9 8,1 

8:37:45 4,6 4,9 5,0 6,8 11:40:05 17,7 14,4 12,9 8,0 

8:39:45 4,6 4,9 5,0 6,9 11:42:05 17,8 14,4 13,1 8,0 

8:41:45 4,8 4,9 5,1 6,9 11:44:05 17,8 14,4 13,1 7,9 

8:43:45 5,0 5,0 5,2 6,8 11:46:05 18,1 14,6 13,2 7,9 



 

 

Příloha D 

149 

 

Graf D.3.2.1 Pokusný úsek Kromě íž – D1 – linearita st edů desek S1, S3 a S5, ranní mě ení, záporný teplotní spád (Ř:32-8:42) 

       

Graf D.3.2.2 Pokusný úsek Kromě íž – D1 – linearita st edů desek S1, S3 a S5, odpolední mě ení, kladný teplotní spád (11:35-11:46) 
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Tab. D.3.3.1 Pokusný úsek Brno – Mod ice - ranní mě ení, záporný teplotní spád (6:57-7:11) 

Konstrukce 

vozovky 

Mě icí  
bod 

Zatěžovací síla 
normovaná 

[kPa] 

Kontaktní 
tlak  

[kPa] 

Průhyb na geofonu [mm] Teplotní 
spád 

[°C/cm] 

Průměrná 
teplota 

CBK [°C] Y0 Y200 Y300 Y600 Y900 Y1200 Y1500 Y1800 Y2100 

D
.1

.3
 

S1 

40 566 78 75 72 63 54 46 37 30 25 

-0,06 9,40 

70 991 145 137 132 117 101 87 73 60 51 

90 1274 182 172 166 145 127 109 90 76 63 

120 1699 224 213 206 182 158 134 113 93 78 

S2 

40 566 67 65 64 55 49 42 35 29 24 

70 991 127 122 118 106 94 81 70 60 49 

90 1274 162 152 149 133 118 103 88 75 63 

120 1699 201 193 187 167 148 129 109 93 77 

S3 

40 566 82 79 77 67 58 49 41 34 27 

70 991 152 146 141 124 110 94 80 67 58 

90 1274 190 183 179 156 138 120 100 87 73 

120 1699 238 231 224 198 173 151 126 110 91 

S4 

40 566 70 67 64 57 50 43 37 30 27 

70 991 128 125 120 107 96 84 72 60 51 

90 1274 161 156 152 134 120 105 90 77 65 

120 1699 201 194 188 167 149 130 111 95 80 

S5 

40 566 77 72 70 60 52 44 37 32 27 

70 991 141 134 130 114 99 87 74 63 53 

90 1274 176 168 162 142 125 108 93 79 67 

120 1699 221 210 204 178 157 134 116 99 83 

S6 

40 566 69 67 66 56 51 44 37 31 26 

70 991 127 122 119 104 94 82 72 61 53 

90 1274 160 151 148 132 117 102 88 77 66 

120 1699 195 189 184 163 145 126 111 93 79 
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Tab. D.3.3.2 Pokusný úsek Brno – Mod ice - odpolední mě ení, kladný teplotní spád (13:16-13:28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukce 

vozovky 

Mě icí  
bod 

Zatěžovací síla 
normovaná 

[kPa] 

Kontaktní 
tlak  

[kPa] 

Průhyb na geofonu [mm] Teplotní 
spád 

[°C/cm] 

Průměrná 
teplota 

CBK [°C] Y0 Y200 Y300 Y600 Y900 Y1200 Y1500 Y1800 Y2100 

D
.1

.3
 

S1 

40 566 91 87 84 74 66 56 49 42 37 

0,13 14,92 

70 991 157 151 146 128 113 99 83 71 61 

90 1274 197 189 182 160 141 123 104 89 77 

120 1699 251 241 232 204 180 153 131 111 95 

S2 

40 566 89 85 82 71 66 58 50 44 37 

70 991 152 146 142 125 111 98 86 74 63 

90 1274 189 181 176 156 140 123 107 91 80 

120 1699 245 231 222 197 177 155 135 115 100 

S3 

40 566 94 90 87 74 67 58 50 45 38 

70 991 166 157 153 134 116 102 87 75 66 

90 1274 201 198 192 169 147 128 110 95 82 

120 1699 263 251 244 214 186 162 139 120 104 

S4 

40 566 85 81 79 69 63 56 48 42 37 

70 991 147 142 137 122 110 98 85 72 64 

90 1274 180 177 172 153 138 121 105 92 76 

120 1699 233 224 218 195 175 153 132 116 99 

S5 

40 566 91 91 88 77 68 59 50 46 39 

70 991 166 161 155 136 121 104 88 76 68 

90 1274 211 198 192 168 150 129 110 96 84 

120 1699 265 254 245 216 190 164 141 122 108 

S6 

40 566 83 81 78 69 63 56 48 43 38 

70 991 152 146 143 127 114 101 87 77 66 

90 1274 188 182 178 157 141 124 108 93 81 

120 1699 241 227 223 196 175 154 135 119 101 
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Tab. D.3.3.3 Pokusný úsek Brno – Mod ice – záznam teplot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Čas 

Parametr 6:57-7:11 13:16-13:28 

průměrná teplota desky (T3+T40+T70+T190)/4, (°C) 9,40 14,92 

teplota na povrchu (T3), (°C) 8,75 16,86 

teplota spodním líci (T190), (°C) 10,03 13,86 

teplotní spád (T3-T190)/21.0 (°C/cm) -0,06 0,13 

počasí zataženo, suchý povrch 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukce 

vozovky 

Čas 

[hh:mm:ss] 

Teploty na snímačích 

[T hloubka pod povrchem] 

Čas 

[hh:mm:ss] 

Teploty na snímačích 

[T hloubka pod povrchem] 

Y3 Y40 Y70 Y190 Y3 Y40 Y70 Y190 

D.1.3 

6:57:24 8,9 9,2 9,8 10,1 13:16:18 16,6 14,6 13,9 13,8 

6:59:24 8,7 9,2 9,7 10,2 13:18:18 16,6 14,7 14,0 13,8 

7:01:24 8,8 9,2 9,7 9,9 13:20:18 16,7 14,8 14,1 13,9 

7:03:24 8,8 9,2 9,7 10,0 13:22:18 16,9 14,8 14,2 13,9 

7:05:24 8,7 9,2 9,6 10,0 13:24:18 17,0 14,9 14,2 13,8 

7:07:24 8,6 9,2 9,6 10,0 13:26:18 17,1 15,0 14,3 13,9 

7:09:24 8,8 9,1 9,5 10,0 13:28:18 17,1 15,1 14,4 13,9 

7:11:24 8,7 9,1 9,5 10,0      
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Graf D.3.3.1 Pokusný úsek Brno - Mod ice – linearita st edů desek S1, S3 a S5, ranní mě ení, záporný teplotní spád (6:57-7:11) 

     

Graf D.3.3.2 Pokusný úsek Brno - Mod ice – linearita st edů desek S1, S3 a S5, odpolední mě ení, kladný teplotní spád (13:16-13:28) 
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Tab. D.3.4.1 Pokusný úsek Praha D1 – ranní mě ení, záporný teplotní spád (ř:43-9:55) 

 Konstrukce 

vozovky 

Mě icí  
bod 

Zatěžovací síla 
normovaná 

[kPa] 

Kontaktní 
tlak  

[kPa] 

Průhyb na geofonu [mm] Teplotní 
spád 

[°C/cm] 

Průměrná 
teplota 

CBK [°C] Y0 Y200 Y300 Y600 Y900 Y1200 Y1500 Y1800 Y2100 

D
.1

.4
 

S1 

40 566 28 23 23 18 16 12 9 7 6 

-0,10 11,34 

70 991 47 41 38 32 26 21 16 13 10 

90 1274 58 51 48 40 32 26 20 16 12 

120 1699 76 67 63 53 43 34 27 20 16 

S2 

40 566 28 23 21 17 12 10 7 5 3 

70 991 46 40 36 29 22 17 12 9 7 

90 1274 58 50 46 37 28 21 16 11 8 

120 1699 78 67 62 50 36 28 21 15 9 

S3 

40 566 36 34 33 28 25 20 16 13 11 

70 991 64 62 57 49 42 36 30 23 19 

90 1274 82 79 74 63 54 46 37 30 25 

120 1699 111 105 99 86 73 61 50 41 34 

S4 

40 566 35 32 31 28 21 20 15 14 13 

70 991 67 63 60 52 44 38 31 26 20 

90 1274 82 75 71 62 54 48 39 34 31 

120 1699 106 99 93 80 67 55 46 40 36 
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Tab. D.3.4.2 Pokusný úsek Praha D1 – polední mě ení, kladný teplotní spád (11:25-11:45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukce 

vozovky 

Mě icí  
bod 

Zatěžovací síla 
normovaná 

[kPa] 

Kontaktní 
tlak  

[kPa] 

Průhyb na geofonu [mm] Teplotní 
spád 

[°C/cm] 

Průměrná 
teplota 

CBK [°C] Y0 Y200 Y300 Y600 Y900 Y1200 Y1500 Y1800 Y2100 

D
.1

.4
 

S1 

40 566 31 27 26 22 19 16 13 10 8 

0,09 14,47 

70 991 51 46 44 37 32 27 22 17 14 

90 1274 62 56 54 46 39 33 27 22 17 

120 1699 84 75 70 60 52 43 36 30 22 

S2 

40 566 29 25 23 20 16 12 9 7 6 

70 991 48 42 39 33 26 21 14 12 10 

90 1274 60 54 50 41 33 26 20 16 12 

120 1699 79 71 65 54 43 35 26 21 16 

S3 

40 566 34 35 33 29 25 23 18 14 12 

70 991 62 61 57 52 45 37 32 26 23 

90 1274 81 78 73 66 58 46 41 35 30 

120 1699 109 104 99 89 78 64 56 47 40 

S4 

40 566 40 34 34 30 27 23 19 17 14 

70 991 62 61 58 52 45 37 28 23 20 

90 1274 82 79 75 67 59 50 44 36 27 

120 1699 114 106 102 91 80 68 56 44 37 
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Tab. D.3.4.3 Pokusný úsek Praha D1 – odpolední mě ení, kladný teplotní spád (13:0ř-13:25) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukce 

vozovky 

Mě icí  
bod 

Zatěžovací síla 
normovaná 

[kPa] 

Kontaktní 
tlak  

[kPa] 

Průhyb na geofonu [mm] Teplotní 
spád 

[°C/cm] 

Průměrná 
teplota 

CBK [°C] Y0 Y200 Y300 Y600 Y900 Y1200 Y1500 Y1800 Y2100 

D
.1

.4
 

S1 

40 566 36 32 30 26 20 18 15 13 12 

0,19 16,46 

70 991 53 48 46 42 37 32 27 22 18 

90 1274 66 63 60 53 46 40 33 28 22 

120 1699 88 81 78 70 61 51 43 35 28 

S2 

40 566 30 28 26 23 17 16 12 10 10 

70 991 50 46 43 37 30 25 20 16 13 

90 1274 63 58 54 46 38 31 24 19 14 

120 1699 85 76 71 61 50 42 33 27 21 

S3 

40 566 38 35 34 31 28 22 17 17 16 

70 991 66 63 60 54 48 39 35 30 24 

90 1274 81 81 76 67 60 50 44 35 29 

120 1699 117 106 102 92 79 68 57 50 42 

S4 

40 566 39 37 35 31 28 23 19 15 13 

70 991 68 65 61 55 49 41 33 27 22 

90 1274 89 82 79 70 61 51 42 33 28 

120 1699 120 111 104 94 83 69 57 45 38 
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Tab. D.3.4.4 Pokusný úsek Praha D1 – záznam teplot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Čas 

Parametr 9:43-9:55 11:25-11:45 13:09-13:25 

průměrná teplota desky (T3+T40+T70+T200)/4, (°C) 11,34 14,47 16,46 

teplota na povrchu (T3), (°C) 9,93 15,92 18,88 

teplota spodním líci (T200), (°C) 12,63 13,61 13,81 

teplotní spád (T3-T200)/26.0 (°C/cm) -0,10 0,09 0,19 

počasí polojasno, suchý povrch 

 

 

 

 

 

Konstrukce 

vozovky 

Čas 

[hh:mm:ss] 

Teploty na snímačích 

[T hloubka pod povrchem] 

Čas 

[hh:mm:ss] 

Teploty na snímačích 

[T hloubka pod povrchem] 

Čas 

[hh:mm:ss] 

Teploty na snímačích 

[T hloubka pod povrchem] 

Y3 Y40 Y70 Y200 Y3 Y3 Y3 Y200 Y3 Y3 Y3 Y200 

D.1.4 

9:43:11 9,8 10,7 11,9 12,6 11:25:11 16,0 14,6 13,9 13.6 13:09:11 19,0 16,9 16,4 13,8 

9:45:11 9,8 10,8 11,9 12,6 11:27:11 16,0 14,6 13,9 13.6 13:11:11 19,0 16,9 16,4 13,8 

9:47:11 9,9 10,8 11,9 12,6 11:29:11 15,8 14,5 13,9 13.7 13:13:11 18,8 16,8 16,4 13,9 

9:49:11 9,9 10,8 11,9 12,6 11:31:11 15,9 14,5 13,9 13.6 13:15:11 18,9 16,8 16,4 13,8 

9:51:11 10,0 10,9 12,0 12,6 11:33:11 15,9 14,5 13,8 13.6 13:17:11 18,9 16,8 16,3 13,8 

9:53:11 10,0 10,9 12,1 12,7 11:35:11 16,0 14,5 13,8 13.6 13:19:11 19,0 16,8 16,3 13,8 

9:55:11 10,1 11,0 12,1 12,7 11:37:11 15,7 14,5 13,8 13.6 13:21:11 18,7 16,8 16,3 13,8 

     11:39:11 15,9 14,5 13,8 13.6 13:23:11 18,9 16,8 16,3 13,8 

     11:41:11 15,7 14,6 13,8 13.6 13:25:11 18,7 16,9 16,3 13,8 

     11:43:11 15,9 14,6 13,8 13.6      

     11:45:11 16,3 14,6 13,8 13.6      
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Graf D.3.4.1 Pokusný úsek Praha D1 – linearita st edů desek S1, S2 a S4, ranní mě ení, záporný teplotní spád (ř:43-9:55) 

     

Graf D.3.4.2 Pokusný úsek Praha D1 – linearita st edů desek S1, S2 a S4, odpolední mě ení, kladný teplotní spád (13:0ř-13:25) 
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P ÍLOHA E – Mě ení deformací 
cementobetonového krytu pomocí tenzometrů 

 

P íloha E.1 - Pokusný úsek Brno-Mod ice 

Společnost FIRESTA – Fišer, s.r.o. v areálu závodu Mod ice realizovala výstavbu 
pokusného úseku, jejímž hlavním cílem byla realizace jednopolového mostu a navazující 
p íjezdové komunikace s CB krytem. Realizace této stavby umožnila výzkum v oblasti 

mostních konstrukcí pomocí zabudovaných snímačů, který realizovali pracovníci firmy 
Firesta a umožnila instalaci snímačů do konstrukce navazující p íjezdové komunikace 
k čerpací stanici. 

Realizace úseku byla orientovaná p edevším na výstavbu mostní konstrukce a následně 
po jejím zhotovení konstrukce vozovky. Konstrukce vozovky byla zvolena dle možností 
firmy Firesta (obr. D 1.3.1 v p íloze D) s podkladní vrstvou z mezerovitého cementového 
betonu (MCB), na nějž byla položena separační geotextilie zabraňující cementovému 
mléku p i pokládce CB krytu zatečení do MCB, což by mělo za následek ucpání této 
podkladní vrstvy vozovky s celoplošným drenážním účinkem. Pokládka CB krytu byla 
realizována ručně, což umožňovalo osazení podkladků s kluznými trny v oblasti p íčných 
spár v p esné vzdálenosti a pozici. Hutnění CB krytu bylo zvoleno s ohledem na podkladky 

s kluznými trny a snímači jako kombinace ručních ponorných vibrátorů a hladící vibrační 
lišty na povrchu. Betonáž úseku byla provedena ve dvou podélných pásech (Obr. E.1.1).  

    
 

   
Obr.E.1.1 Pokusný úsek Brno-Mod ice – osazení kluzných trnů v oblasti p íčných spár a realizace 

CB krytu 
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Povrchová úprava, zdrsnění povrchu, byla v rámci výzkumných činností firmy Firesta 
realizována v několika variantách (vlečená juta, p íčné a podélné drážkování, obnažení 
kameniva aj.). Instalace snímačů byla realizována ve dvou p íčných spárách s označením 
3/4 a 4/5 na spodní líc CB krytu a do okolí kluzného trnu s vyvedením kabeláže do 
postranního zeleného pásu, kde bylo možné jejich napojení na mě icí úst ednu (Obr. E.1.2-

3). 

 

   
 

    
Obr. E.1.2 Pokusný úsek Brno-Mod ice – osazení tenzometrů na spárách 3/4 (naho e) a 4/5 (dole) 

 

  
Obr. E.1.3 Pokusný úsek Brno-Mod ice – napojení na tenzometrickou úst ednu 
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Kluzné trny byly uloženy variantně s cílem stanovit deformace krytu na spodním líci a 
v okolí kluzného trnu (Obr. E.1.4-6): 

- spodní líc CB krytu: 

o pod KT uloženým ve správné poloze (horní líc trnu v ose CB krytu), 

o pod KT uloženým s vertikálním posunem 20 mm od správné polohy (pod 
osou), 

o pod chybějícím KT. 
- okolí kluzného trnu: 

o KT uložený ve správné poloze (horní líc trnu v ose CB krytu), 

o KT uložený s vertikálním posunem 20 mm od správné polohy (pod osou). 
 

 
Obr. E.1.4 Pokusný úsek Brno-Mod ice – umístění zatížení, tenzometrů a pozice trnu na spá e 3/4 
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Obr. E.1.5 Pokusný úsek Brno-Mod ice – umístění zatížení, tenzometrů a pozice trnu na spá e 4/5 

  

Obr. E.1.6 Pokusný úsek Brno-Mod ice – půdorysné umístění zatížení 3/4 a 4/5 
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Mě ením tenzometrickou úst ednou byl zaznamenán průběh poměrných deformací CB 
krytu odečtený na odporových tenzometrech p i vyvození zatížení rázovým za ízením 
FWD 40, 70 ř0 a 120 kN se vzorkovací frekvencí signálu 5 kHz. Po odfiltrování šumu 
zap íčiněného vnějšími zdroji rušení (indukce z blízkého rozvodu elektrické sítě apod.) byl 

signál analyzován a odečteny hodnoty deformací. Namě ené poměrné deformace v CB 

krytu byly p epočteny podle Hookova zákona (σ=Exε, E=37500 MPa) na napětí a výsledky 
porovnávány. V následující tabulce jsou patrná napětí vznikající na spodním líci a v okolí 
kluzného trnu p i intenzitě zatížení FWD=120 kN. V grafech E1.1-E1.2 je zaznamenán 

průběh namě ených deformací. 
 

Tab. E.1.1 Pokusný úsek Brno-Mod ice – výsledky mě ení 

 

Graf E1.1Průběh namě ených deformací na spodním líci CB krytu 

  

 
 

 

 

 

Pozice trnu 

Napětí [MPa] 
Tahové napětí 
na spodním líci  

CB krytu 

Tahové napětí v 
okolí kluzného 

trnu  

Tlakové napětí 
v okolí 

kluzného trnu  
1 2a, 2b 3 

Správné uložení trnu 1.23 0.49 -0.77 

Vertikální posun KT (20 mm pod osou CB krytu) 1.81 0.75 - 

Bez trnu 1,35 - - 
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Graf E1.2Průběh namě ených deformací v okolí kluzného trnu 

   

  

V průběhu mě ení byl sledován teplotní spád CB krytu mě ením teploty v hloubkách 3, 
40, 70 a 230 mm čty kanálovým teploměrem TestLink SE30ř.  
 

   

Obr. E.1.7. Pokusný úsek Brno-Mod ice – mě ení teplotního spádu CB krytu 

 

Tab. E.1.2. Pokusný úsek Brno-Mod ice – mě ení teplotního spádu CB krytu 
Parametr dopoledne 8:30 – 11:00 

průměrná teplota desky (3+40+70+210)/4, (°C) 20,125 

teplota povrchu (3), (°C) 16,5 až 21,2 

teplota spodku (230), (°C) 13,7 až 15,4 

teplotní spád (3-230)/23.0 (°C/cm) 0,122 až 0,252 

počasí polojasno až jasno, sucho 

Z mě ení je patrný kladný teplotní spád CB desky. 
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P íloha E.2 - Pokusný úsek Tišnov 

Na pokusném úseku Tišnov se realizovalo mě ení p i pomalém p ejezdu p es upevněné 
p ekážky k povrchu CB desky u nájezdové hrany. První p ejezd byl realizován na CB 
krytu bez p ekážky a v dalších dvou krocích p es nájezdové klíny dle uvažovaných výšek 
30 a 60 mm. Pomalý p ejezd byl realizován z důvodu p esného dopadu kola TNV na 
uvažovaný mě icí bod a z prostorových možností na pokusném úseku, p edevším pro 
bezpečné rozjetí a zastavení TNV. V následující tabulce a obrázcích jsou zaznamenána 
namě ená data na odporových tenzometrech p i vyvození zatížení p ejezdem kola těžkého 
nákladního vozidla se vzorkovací frekvencí signálu 2 kHz. Po odfiltrování šumu 
zap íčiněného vnějšími zdroji rušení (indukce z blízkého rozvodu elektrické sítě apod.) byl 

analyzován signál a odečteny hodnoty deformací. Deformace byly p epočteny podle 
Hookova zákona na napětí a hodnoty porovnávány. 

V průběhu mě ení byl sledován teplotní spád CB krytu mě ením teploty v hloubkách 3, 
40, 70 a 220 mm čty kanálovým teploměrem TestLink SE309.  

 

Obr. E.2. Pokusný úsek Tišnov – mě ení teplotního spádu CB krytu 

   

 

Tab. E.2. Pokusný úsek Tišnov – mě ení teplotního spádu CB krytu 
Parametr dopoledne 8:30 – 11:00 

průměrná teplota desky  
(3+40+70+200)/4, (°C) 20,125 

teplota povrchu (3), (°C) 1Ř,ř až 21,7 

teplota spodku (220), (°C) 21,4 až 21,7 

teplotní spád 

(3-220)/22.0 (°C/cm) -0,041 až 0,000 

počasí zataženo, po dešti 
 

Z mě ení je patrný poměrně slabý záporný teplotní spád CB desky. 
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Obr. E.2.1 Pokusný úsek Tišnov – p ejezd TNV bez nájezdového klínku 

 
 

Tab. E.2.1 Pokusný úsek Tišnov – p ejezd TNV bez nájezdového klínku 

Odečet hodnot náprava 1 náprava 2 náprava 3 

3,7t na kolo 4,3t na kolo 4,1t na kolo 

1. p ejezd 
deformace εy (μm/m) 32 40 35 

napětí σy (MPa) 1,20 1,50 1,31 

2. p ejezd 
deformace εy (μm/m) 31 37 35 

napětí σy (MPa) 1,16 1,39 1,31 

3. p ejezd 
deformace εy (μm/m) 30 37 34 

napětí σy (MPa) 1,13 1,39 1,28 

průměr napětí σy (MPa) 1,16 1,42 1,30 

 

Obr. E.2.2 Pokusný úsek Tišnov – p ejezd TNV, nájezdový klínek 30 mm 
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Tab. E.2.2 Pokusný úsek Tišnov – p ejezd TNV, nájezdový klínek 30 mm 

Odečet hodnot náprava 1 náprava 2 náprava 3 

3,7t na kolo 4,3t na kolo 4,1t na kolo 

1. p ejezd 
deformace εy (μm/m) 33 43 37 

napětí σy (MPa) 1,24 1,61 1,39 

2. p ejezd 
deformace εy (μm/m) 37 43 41 

napětí σy (MPa) 1,39 1,61 1,54 

3. p ejezd 
deformace εy (μm/m) 30 44 41 

napětí σy (MPa) 1,13 1,65 1,54 

průměr napětí σy (MPa) 1,25 1,63 1,49 

 

Obr. E.2.3 Pokusný úsek Tišnov – p ejezd TNV, nájezdový klínek 60 mm 

 
 

Tab. E.2.3 Pokusný úsek Tišnov – p ejezd TNV, nájezdový klínek 60 mm 

Odečet hodnot náprava 1 náprava 2 náprava 3 

3,7t na kolo 4,3t na kolo 4,1t na kolo 

1. p ejezd 
deformace εy (μm/m) 34 41 36 

napětí σy (MPa) 1,28 1,54 1,35 

2. p ejezd 
deformace εy (μm/m) 34 40 37 

napětí σy (MPa) 1,28 1,52 1,37 

3. p ejezd 
deformace εy (μm/m) 35 42 36 

napětí σy (MPa) 1,31 1,58 1,35 

průměr napětí σy (MPa) 1,29 1,56 1,36 
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Obr. E.2.4 Pokusný úsek Tišnov – porovnání p ejezdu TNV bez klínku a p es nájezdový klínek 30 
mm 

 
P i porovnání p ejezdů s nájezdovými klínky a p ejezdů bez klínku je patrný nárůst 

poměrných deformací a tedy i napětí, což dokumentuje následující tabulka E.2.4. 
 

Tab. E.2.4 Pokusný úsek Tišnov – porovnání p ejezdů TNV bez klínku a p es nájezdový klínek 30 
a 60 mm 

Namě ené hodnoty  
(průměr z mě ení) 

Náprava 1 Náprava 2 Náprava 3 

Bez klínku napětí σy 

(MPa) 

1,16 1,42 1,30 

S klínkem 30 mm 1,25 1,63 1,49 

S klínkem 60 mm 1,29 1,56 1,36 

 

Pozn. Namě ená data jsou závislá na umístění nájezdového klínku a zajištění p esného 
bodu dopadu montáže nápravy nad tenzometrickým snímačem. 
 


