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Absstrakt
Rekoonstrukce mostu
m
na siln
nici I/8 u obbce Žalany přes železn
niční trať sii vzhledem ke stavu
betonnové nosnéé konstrukcee vyžádala i zpevněníí stativa za pomocí doodatečně vllepované
výztuuže v horizzontálním i vertikálním
m směru. Krritická místta byla v m
místě styku stojiny
s
a
příruuby „obráceného T“ po
od krajními ložisky. Po
ožadavkem od objednaatele bylo prrovedení
svislýých vrtů zesspodu stativ
v při neomeezeném prov
vozu na siln
nici i železniici.
Byloo zapotřebí uskutečnit horizontállní a vertik
kální vrty s nástroji dé
délky i přess 3 m s
požaadavkem na
n minimállní rovnobběžnou odcchylku, kteeré byly nnásledně protkány
p
výztuužnými tyčeemi průměrru 32 mm. T
Tyče byly po
o celé délcee vlepeny a zakončeny patkami
osazeenými na nesmrštivou cementovoou maltu. Ceelkový počeet vlepenýcch tyčí na mostě
m
byl
48 kks. Při pracích byly vy
yužity opakkovaně pou
užitelné oceelové rozpěěrné kotvy OMO k
uchyycení vrtacícch zařízení. Výhodou ttohoto typu
u kotev je, že
ž jsou opakkovaně použitelné a
nezůůstanou po uskutečnění
u
í prací v koonstrukci, kde
k mohou působit
p
jakko nežádouccí prvky.
Provvedení prací bylo nároččné z důvoddu vrtání zespodu stativ
v mostu, přřesnosti vrtů
ů, čistění
otvorrů a samotnné aplikace lepící
l
hmotyy od kořenee vrtů.
Klíčoová slova: sanace
s
mostu, rozpěrnéé kotvy OM
MO, jádrové vrtání, verttikální vrty,,
rovnooběžné vrtyy, výztuže sttojiny, vleppování výztu
uže
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Úvod

Mostt, ev. č. 8-399, který přeevádí silnici I/8 Lovosicce - Teplicee u obce Žallany přes žeelezniční
trať mezi stejnnými městty a také přes místtní komuniikaci a zeelenou plocchu byl
7 a vykazooval již řadu
u poruch zaapříčiněnýcch různými faktory.
vyproojektován v roce 1987
Byloo proto rozhhodnuto o nutnosti
n
jehho rekonstru
ukce, která zahrnovalaa výměnu mostního
m
svrškku, vybavenní, obnovu izolace a vvybetonováání spřaženéé desky. Prrojekt rekonstrukce
zpraccovala firm
ma PRIS s.rr.o., diagnoostický průzkum a staatický výpoočet pro po
osouzení
1
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nutnostii zesílení konstrukce
k
mostu pak firma PON
NTEX s.r.o
o. na koncii roku 2009
9. Při
posouzeení bylo uvaažováno zattížení tř. „A
A“ dle ČSN 736203/86 Zatížení moostů. Předm
mětem
statického posouzeení byl přepo
očet stativ a pilířů s následným náávrhem sanaace.

Obr. 1 Kříížení mostu sse železnicí a vzhled stativ mostu
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Popis konsstrukce mostu
m

Pilíře tvvoří železobetonové kruhové
k
stoojky o prům
měru 2,5m s oboustraanně vyložeenými
stativy pprůřezu obrráceného T. Stativa jsoou dlouhá 10,7m.
1
Stojina je vysokká 1,8m a příčel
p
stativa, vyložená 0,95m na kaaždou stranuu, je proměn
nné výšky od
o 1,80m v místě sloup
pu do
0,90m na okraji.. Nosná konstrukce
k
je pětipo
olová kolm
má deskováá konstruk
kce z
prefabriikovaných předpjatých
h nosníků I-73 skladeebné délky 30m. V ppříčném řezu je
osazenoo 7 nosníků..

3

Sttručné výýsledky statického posouzen
ní a návrh
h řešení

Výpočtyy prokázalyy, že v podéélném směruu (kolmo naa osu mostu
u) a ve smykku kolmo na
n osu
mostu nnení třeba sttativa zesilo
ovat. Při staatickém possouzení „kráátké konzolly“, tj. smyk
ku ve
směru ppodélné osyy mostu see ukázalo, že pro úno
osnost statiiva je rozhhodující zajištění
přenosuu sil z těchhto konzol do
d stojiny „obrácenéh
ho T“. Jedn
ná se o výzztuž při pov
vrchu
stojiny a při povrchhu úložné plochy
p
ložiseek, zvláště těch na okraji, tzn. v m
místech, kdee mají
konzolyy nejmenší výšku, tj. 0,9m. Fun
ungování stativa v tom
mto směruu navíc zho
oršuje
pracovnní spára mezzi stojinou a přírubou „„obráceného
o T“.
Výpočeet prokázal, že únosnost stativ v těchto místtech je nedostatečná. U krajních dvou
ložisek bylo protoo doporučen
no provést zesílení a to v podo
obě vlepení vodorovný
ých a
měru 32mm
m. Celkový počet
p
takto vlepených ttyčí na mosstě by
svislýchh železnýchh prutů prům
2
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byl 448 kusů (4 stativa,
s
tři ty
yče svisle a tři vodorov
vně pod krajjními ložiskky na obou stranách
mosttu).
Kom
mpletní zprávva vč. výpo
očtů je k disppozici u zprracovatele statického
s
vvýpočtu.

Obr. 2 Náčrt umístění
u
zesillující výztuž e, čelní pohlled na sloup se
s stativem a boční řez sttativem
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Postup prací
p

4.1

Obecné podmínky
p

Zesíllení konstrrukce mosttu bylo zaapotřebí prrovádět zaa nepřerušeeného silniičního i
železzničního proovozu. Na silnici
s
bylo jjen částečnéé omezení ve
v formě přřevedení pro
ovozu na
neoppravovanou polovinu mostu.
m
Prácce probíhaly
y z lehké mobilní
m
skruuže po jedn
notlivých
pilíříích na provozem nezzatížené poolovině mo
ostu. Otvory
y pro svisslé tyče by
ylo však
zapotřebí vrtat zespodu
z
nad
d hlavou a vlepovanou
u výplň pro
ovádět mateeriálem tixo
otropních
vlasttností.
Vzhlledem k již tak problem
matickému stavu stávaající výztužže bylo takéé nutné zajiistit, aby
při vvlepování zeesilující výzztuže nedoššlo k porušeení původníí výztuže. Z toho důvo
odu před
zahájjením vývrrtu byla v místě
m
plánoovaných vrttů lokálně odhalena ppovrchová výztuž
v
a
umísstění vrtů byylo rozpočítáno tak, abby se zajisttilo, že při vrtání
v
nebuude přerušen
na žádná
výztuuž u povrcchu stativa. Povolená odchylka od
o souběžn
ně vedenýchh vrtů bylaa z toho
důvoodu jen 30m
mm na ccaa 3 metrechh délky vý
ývrtu. Tato zkušební m
místa pak byla po
dokoončení vlepoování výstužžných tyčí ssanována tix
xotropní san
nační maltoou.
4.2

Technické údaje

Byloo zapotřebí provést 24
4 vertikálnícch vrtů nad
d hlavou o délkách 2,,42 až 2,76
6m a 24
horizzontálních vrtů
v celým průřezem
p
přříčelí stativaa o délkách 2,51 až 2,990m.
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Vlepovaané tyče s žebrováním
ž
m byly třídy oceli 10 50
05. U tyčí vlepovaných
v
h do vertikáálních
vrtů byll jeden koneec opatřen navařenou
n
ppřítlačnou deskou
d
0,15
5m x 0,15m
m. U horizon
ntálně
vedenýcch tyčí byll jeden kon
nec tyče roovněž opatřen touto deeskou, druhhý pak záv
vitem,
pomocí kterého se tato přítlačn
ná deska poo protažení tyče
t
vývrtem
m přišrouboovala.

Ob
br. 3 Boční řez
ř stativem s detailem uchycení a vý
ýztužné prutyy

Uchycení vrtací teechniky by
ylo provedeeno rozpěrn
nými ocelov
vými kotvaami OMO. Tyto
segmenntové kotvy chráněné mezinárodním
m
mi patenty mají
m kromě jiných výhhod i tu vlastnost,
že je lzee po využitíí na konkréttním místě z uchycovaacího vývrtu
u vyjmout a použít znovu na
dalším m
místě bez zttráty jejich nosnosti. Tíím na místěě uchycení nevnášejí
n
doo konstrukcce cizí
prvek s problematiickým způssobem zasannování po ukončení
u
prrací. Provizzorní otvor je po
vyjmutíí kotev OM
MO vyplněn
n nejlépe vvysokopevno
ostní cemen
ntovou malltou (zálivk
kovou
nebo tixxotropní dlee umístění otvoru
o
na koonstrukci).

Ob
br. 4 Rozpěěrná ocelová kotva OMO

4.3

Jeednotlivé fááze prací

4.3.1 V
Vývrty
Horizonntální i verrtikální výv
vrty byly prrovedeny teechnikou jáádrového vvrtání. Vrty byly
provedeeny o průměěru 40mm a délka násttrojů byla ažž 3m. U verrtikálních výývrtů (zvlášště na
jejich kkonci) bylo zapotřebí vyjmutí vyyvrtaného materiálu
m
odlamovacím
o
m přípravk
kem a
následnná kontrola správné hlo
oubky vývrrtu dle umísstění vrtu ve
v stojině. H
Horizontální vrty
byly usskutečněny v celém průřezu
p
hlavvy stativa „obrácenéh
ho“ T. Po pprovedení všech
v
4
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vývrttů na přísluušné půlce stativa byllo proveden
no vyčistěn
ní vývrtu ddle technolo
ogického
postuupu výrobcce lepicí hmoty,
h
tj. čištění výv
vrtu čistícíím kartáčkkem nasazeeném na
prodllužovacím nástavci a poháněném
m vrtačkou
u. Po něm následoval důkladný výplach
vývrttů proudem
m vody z hadic vloženýých do hlou
ubky vrtu. Poslední
P
čásstí před vlep
pováním
tyčí ppak bylo vyyfoukání výv
vrtu tlakovýým vzducheem s tryskou
u.

Obr. 5 Postup
P
vrtacícch prací, horrizontální a vertikální
v
vrtyy

4.3.22 Aplikace lepicí hmoty
Do hhorizontálníích i vertik
kálních děrr byla použžita projekttem doporuučená lepiccí hmota
HILT
TI HIT RE
E-500 s tixo
otropními vvlastnostmi. Do vývrtů
ů byla z ap
aplikační sm
měšovací
pistoole dopraveena přes prodlužovac
p
cí nástavcee a aplikaační koncoovku a postupným
vytahhováním ze dna výv
vrtu bylo injektováno
o vypočten
né množstvví. U horizontálně
vedených vývrttů bylo zaapotřebí zaajistit, aby aplikovanáá hmota nnebyla vytllačována
vyústěním vývrrtu na druhéé straně stattiva a proto
o bylo vyússtění provizzorně zaslep
peno. Po
otáčením
aplikkaci příslušnného množsství tmelu bbyla do vývrrtů vtlačováána výztužnná tyč a poo
tyče bylo zajišštěno celop
plošné rozm
místění lepící hmoty mezi vývrrtem a výzztuží. U
horizzontálně veedených tyččí byl kone c opatřený závitem ochráněn naamotanou plastovou
páskoou, aby neddošlo ke zn
nečištění závvitu. V okamžiku, kdy
y vkládaná ttyč podle sv
vé délky
vykaazovala dossažení koncce vývrtu, byla zaslep
povací pom
mocná destiička odňataa a bylo
proveedeno koneečné usazeníí horizontállní vlepovan
né výztuže.
4.3.33 Ukončeníí vlepovaný
ých tyčí
Po vyytvrdnutí leepící hmoty
y byla u verrtikálních ty
yčí proveden
na sanace oodhaleného povrchu
v okkolí vývrtu a současn
ně vyplněn prostor po
od podložn
nou destičko
kou vlepovaané tyče
vysokopevnostnní cemento
ovou malltou Multiicret Mon
no+ obsahhující rozp
ptýlenou
výztuž pom
máhající eliiminovat smršťovací procesy v maltě.
polyppropylenovou mikrov
Obdoobné práce proběhly i u horizontáálních vlepo
ovaných tyččí, s tím rozzdílem, že přítlačná
p
destiička na druuhém konci byla osazeena do maalty a přitažžena matkoou s podložžkou. Po
zatuhhnutí malty byly všechn
ny vyčnívajjící kovové části opatřeeny antikoroozním nátěrrem.
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Obr. 6 Dettail patky vleepené vertikáální tyče a záávěrečný vzhled zesílenéhho stativa
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Z
Závěr

Přestožee vlastní reealizace neebyla způsoobem proveedení jedno
oduchá a bbyla náročn
ná na
přesnost a preciznoost provedeených prací,, zejména provedení
p
vý
ývrtů, aplikkaci lepící hmoty
h
a monttáž vlepovaaných výzttuží, již vvíce jak pěětiletý prov
voz na oppraveném mostě
m
exponovvané spojnice I/8 mezi Lovosiccemi a Tep
plicemi bez výskytu vvad a staticckých
problém
mů ukázal spprávnost pro
ovedených výpočtů, vh
hodně zvoleený způsob řešení prob
blému
i proveddenou realizzaci.
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