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TP 160

t. Úvoo

1. Předměttechnických podmínek

Tyto technické podmínky (TP) jsou určeny pro nawhoviíní, projektování, rnýrobu,

osazování' kontrolu a přejímání elastomerových loŽisek (dále EL ) pro mosty, lávky a obdobné
konstrukce pozemních komunikací.

Ložiska musí splrrit t5rto TP a TKP, obzvláště kap.22 - Mostní loŽiska a dále musí splnit
poŽadavky ole ČsN EN 1337 : Stavební loŽiska
Čast t _ Všeobecná pravidla nawhování,
Častz _ Kluzné prvky,
Čast: _ Elastomerová ložiska *),

Črlst g - Vodicí loŽiska a konstrukce *),

Črfut q _ Ochrana
Čast to - Kontrola a údržba *) 

,

Čast t 1 - Doprava, skladování a osazování.

*) Tyto noÍmy dosud nejsou zavedeny ao ČsN.
Při zpracování TP 160 se vychrázelo zpr EN 1337-3. Po zavedení této EN do ČsN začnou její
ustanovení platit s těmito TP (případně bude vydrána změna TP).
Schválením těchto TP 160 se ruší TP pro návrh a používáni mostních elastomerových loŽisek
vyffiůených (SdruŽení pro qýstavbu silnic při s.p. SILNICE PRAHA-1989) schválené bývalou
SD MVŽP ČsR, ej. sDlz-9438l89 z22.6.1989 a části TP 75lJložeru nosných konstrukcí mostu
pozemních komrrnikací - schválené MD ČR pod čj. 23976195-230 zl.l2.tggs , které jsou
nahrazeny těmito TP 160.

ll. vŠEoBEcNĚ

l.Symboly

Základni názvosloví, a termíny pollžívané vtěchto TP odpovídaji ČSN a TKP a jsou uvedena
souhmně v Příloze A těchto TP. Symboby aznačkyjsou v souladu s ČsN a DIN (4l4l, dil 14,l40
a 150).

Pro účely TP platí t5rto symboly (značky).

- Latinská velká písmena
A _ celková půdorysná plocha elastomerového ložiska (úložná plocha) rn*'
D - celkoqý průměr kru}rového ložiska mm
D' - účinný pruměr kruhového vrstveného ložiska mm
E _ moduipru:Žnosti N/mm2
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E6 - objemoý modul přetvámosti (modul objemové pružnosti)
E., - modul stlačitelnosti
H _ vodorovné náwhové síly ( ve směru X, Y _ H* Hv)
H*, - maximalní vodorovná výslednice zjištěná vektorovým součtem H* a Hv
H.* - největší dovolená vodorovruí síla pro dané ložisko
Hrnur,,o , Hmax'to - největší dovolená hodnota vodorovné síly
kratko a dlouhodobé
F", - svislá normová návrhová síla od zattženi celkového

H pro zatíŽeni okamŽité, resp

F"';o-nejmenší svislá normová náwhová síla od zatiženi celkového
F.**-největší svislá normová náwhová síla od zatížení celkového
F*, - síla v ložiskové rovině

G - jmenovitá hodnota běžného modulu pružnosti
ve smyku elastomerového loŽiska

- modul pruŽrosti ve smyku elastomeru
Go - modul pruŽnosti ve smyku pro okamžité účinky

N/mm'
N/mm2
N;lN
N ; l,II
N; lň{

N;kN
N; kN
N; kN
N; kN
kN; N

N/mm2
N/mm2

N/mm2

N/mm2
KN
mm
mm

Gta _ modul pruŽrosti ve smyku pro krátkodobé a dlouhodobé účinky (změny teploty,
smršťování a dotvaroviání betonu)

Gg - béhlý modul pružrosti ve smyku elastomerového loŽiska
stanovený zkouškou

N - návrhové zatíženi_ svislé
T - pruměrná celková počátečď tloušťka loŽiska
V*, Vyo V' _ posuny ve směru os X' y 

' 
z

_ Latinská malá písmena

a - celková šířka ložiska (kratší rozměr obdélníkového loŽiska) mm
b _ celková délka loáska (delší rozměr obdélníkového loáska) mm
d. t'" - tloušťka (stavební výška) nezatiženého loŽiska Írm
h - celková výška loŽiska Írm
n - počet elastomerových vrstev mezivýztllžnými plechy
r - stranové elastomerové překrytí
s - tloušťka jednotliých vnitřních ýnlžných plechů, vychýlení ložiska při působení

vodorovných sil Ílm
Smax,o - nejvyšší dovolená hodnota vychýlení s pro zatižeru - okamžité nrm

Smax,kd - nejvyšší dovolená hodnota vychýlení s pro zatížeru _ krátko a dlouhodobé mm

t ' - tloušťka blokového nebo pásového ložiska mezi dvěmaýfilžnými plechy
Ílm

ÍI px, Íl o' - přednastavení ložiska ve směru osy x resp.y ve výrobně ( dle TKP kap.22)
film

Ílx, ily _ nastavení loŽiska při osazení ve směru osy x resp y (dle TKP kap.22) mm
Vg, Vy+ _ návrhové posunutí dle vypočtu ve směru osy x resp. y (dle TKP kap.22)

Írm
x _ osa hlavního posunu ložiska
y - osa vedlejšího posunu ložiska
p, q - pomocné osy pro osazeni ložiska podle dispozice mosfu

- Řecká písmena
a - úhlové pootočení elastomerového ložiska

5
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C[6 - úhlové pootočení obdélníkového ložiska ve směru šířky a
c[b - úhlové pootočení obdélníkového ložiska ve směru délky !
C[ab _ výsledné úhlové pootočení obdélníkového ložiska ve směru

šířky a adélky b
Ct6 _ úhlové pootočení kruhového loŽiska ve směru pruměru D
cf,x - úhlové pootočení loáska kolem osy x
c[y _ úhlové pootočení ložiska kolem osy y
dz - úhlové pootočení ložiska kolem osy z
y _ úhelsmykové deformace ložiska

To _ úhel smykové deformace ložiska od okamŽitého zatíženi
y kd - úhel smykové deformace loŽiska od krátko a dlouhodobého zatížení

!r s,r _ je statický součinitel tření při prvním cyklu

!t ayn,t - je dynamic{ý součinitel tření při prvním cyklu

P s,r - je statický součinitel tření při následujících cyklech

P ayn'r- je dynamický součiďtel třeď při nasledujících cyklech

Po _ návrhový součinitel tření
o - tlakové napětí v úlofuré spďe ložiska
C'c _ tlakové napětí v uloŽné spďe loŽiska od celkového zattžern
o. min _ nejmenší dovolená hodnota celkového napětí v úloŽné spďe loŽiska
o max - největší dovolená hodnota celkového napětí v úložné spáře ložiska
G. - průměmé napětí v tlaku
Í - napětí ve smyku
v - natočení mezi horní a spodní stavbou

- Indexy (dolní)
max. - maximální
min. - minimtílní
o _ okamžité účinky
kd - krátkodobé a dlouhodobé účinky

rad
rad

rad
rad
rad
rad
rad
rad
rad
rad

N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
rad

2. Způsobilost
Každý typ ložiska musí mít certifftát vyrobku vydaný autorizovanou osobot1 na jehoŽzóú<ladé je
možno daný typ použít v konstrukci. Při posuzoviíní shody je nutno respektovat tyto TP.
Pro certifikaci se ložisko zkouší podle platných norem a hodnotí se poŽadované charakteristiky,
které vymezuje následující tabulka ( tab. ě.1): Zkoušky jsou dosud prováděny v souladu s DIN
4l4I, díI l40. TN Ao obsahuje zkušební postupy podle DIN 414l i pr EN 1337-3.

Tabulka č. 1 _ Vymezení sledovaných vlastností EL pro posuzoviíní shody _ podle TN Ao
(technický návod pro činnosti autorizovaných osob při posuzoviíní shody stavebních výrobků
podle NV 163/2002 Sb $ 5 )
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Název sledované vlasbrosti Zkušební předpis Předmět zkoušky Počet vzorků
C D

Posouzení ástavboých rozměru
a instalačních prvků
Krýí a rovnoběáro st ý zfižný ch
vložek

CSN ISO 2768.1
ČsN BN 1337-|
pr EN 1337-3

ložisko
1 0

Složení elastomeru
-chemická ana|ýza pryžoých
v'úrobků

csN 65 6228
ASTM D 297
DIN 4141. díl l40

elastomer
I 0

F yztká|ní vlastnosti elastomeru
vyjmutého z ložisek

- zkouškatvrdosti
elastomeru Shore

pevnost v tahu
elastomeru
tažnost elastomeru

hustota elastomeru

modul 200 %
elastomeru

tw alé přetvoření tlakem
urychlené strírnutí
pevnost v tlaku

odpor přetržení

zbytektlakové
deformace

ČsN pN Iso 868
DIN 4141,díl 140

ČsN tso:z

ČsN lso:z
ČsN oz t+os
DIN 414l, díl 140

ČsN tso lz,
ČsN ozt+os
DIN4141,díl 140

rso 8ls
rso 1431-1
rso 1431-1
ISO 1431-t
DIN 4141,díl140

DIN 4141,díl 140

DIN 4l4l,díl 140

-Zkušební deska
Jožisek bez
ýztužnýchplechů

I 1

Materiríl a geomehické
rczméry význňnýchvloŽek

- uhlíkatií ocel
- korozivzdornáocel

CSN EN 10025+A1
prEN 1337-3

Yýzn]žrrávložka

aJ 0

Protikorozní ochrana kovových
orvků loŽiska

CSN EN 1337.9,
kap.4, TKP 19, TP 84

kovové prvky
ložiska

I I

Modul pružrosti v tlaku
(tlaková tuhost)

prEN l337-3'pÍíI.J elastomerové
loŽisko

I 0

Modul pruŽrosti ve smyku
ísmvková tuhost)

prEN l337-3,pÍíl.K elastomerové
ložisko

2 0

Smyková soudržnost prEN 7337-3'píi|.L elastomerové
ložisko

2 0

Vratné momenty prEN 1337-3,piil.M elastomerové
loŽisko

2 0

Mimostředné zatiženi prEN l337_3'příl.N elastomerové
ložisko

2 0
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prEN 1337-3'příl.Q
DIN 4141. díl 140
DIN 4141, díl l40 Zkušební deska

loŽisek bez
ýzttůných plechů

Chování po působení
tepla(7d/70"C)
Zýšeru tvrdosti (Shore)
Snížení pevnosti v tahu

Zýšenn twdosti po účinku
chladu:
7dl-10"c
24hl-30"c

DIN 4l4l, díl l40 Zkušební deska
ložisek bez
vyznňnýchplechů

TP 160

Pro informaci uvádíme tabulku z prEN 1337-3, podle které se bude zkoušet elastomer po zavedení
této normy ao ČsN.

Tabulka č. l.1 _ INFORMATIINÍ _ Posouzení elastomeru dle pr EN l337-3

Charakteristika PoŽadavky Způsoby zkoušky jsou
zkoušky podle ISoG modul (MPa) 0,7 0.9 l,l 5

Pevnost v tlaku (MPa)
na vzorku elastomeru
na vzorku zloilrska

Min orodlouŽeni při ořetžení

>16
>14

>16
>14

>16
>t4

rso 37 (t977 )
Typ2

450
400

425
375

300
250

(:/ů
na vzorku elastomeru
na vzorku zloŽiska
Min odolnost proti toztrženi

>7
>5

>10
>8

>12
>10

ISO 34-1, vzorek Y
MetodaA

(lo{--t)
CR
NR
Trvalé přetvoření tlakem (%)
24hod,70 oC

CR< 15

NR<30
rso 8ls (1e72)
@ 29 * 12,5 mm

distanční vloŽka: 9,38 -25 %

I
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-5+10
+5

+15
+15

+25
+25

Zrycliené stiímutí
(max. změna od počáteční
hodnoty)
- tvrdost (IRHD)
NR 7 dní, 70 "C
CR 3 dny 100 "C

Pevnost v tahu (%)
NR 7 dni,70"C
CR 3 dny 100'C

Prodloužení při přetržení (%)

NR 7 dní,70 "C
CR 3 dny 100 oC

Žaanetrhlinky ISO 1431 - 1

ozonová odolnost
ProdlouŽení :30%-96 h
40 "c +2"c
NR 25 pphm
CR 100 pphm *

. je- li stanoveno 200 pphm

Tabulka č.2 _ Posouzení elastomeru dle DIN 4141. díl l40
Vlastnost Požadavky na elastomery z Zkouška dle odst.

zkušebních desek ložisek

Tvrdost (Shore A) 60+5 60+5 4.1.6

Hustota (ďcm') pn * 0,02 p"L 0,02 4.1.5.r

Pevnost v tlaku (N/mm')
normová tyč 32
normorný kruh Rl

min 19
min 17

min 13

min 12
4.t.7

Mez prutahu (%)

normová tyč S2
normovÝ kruh Rl

450
450

400
400

4.1.7

odporpřeffiení (N/mm)
ProuŽk.zkouška
Úhlová zkouška

min.10
min.20

min.8
min.l6

4.1.8

Zbytek tlakové deformace
24W70"C (%\ max.15 max.20 4.1.9
Chování po působení tepla
7dl70"c
zvýšeni twdosti
snížení pevnosti v tahu
snížení meze průtažnosti

max 5 Shore A
max 15 oÁ

max25 oÁ

4.1.10

4.1.6
4.1.7
4.1.7

Chování po aplikaci ozónu Trhliny stupně 0 4.1.11

I
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Zýšeni tvrdosti po účinku
chladu:
7dl-10"c
24W-30"C

max 30 Shore A
max 35 Shore A

4.1.12

TP 160

3.Účel, funkční požadavky

Základnn principy působení elastomeroých loŽisek, jakoŽto zaŤizeni, které přenaší nebo častečně
přenáší silové a deformační účinky zatižent meá nosnou konstrukcí a spodní stavbou mostů jsou
uvedeny v CSN 73 6201 ,TP 75 aYL 4- 304.02,95 03.

U deforrnací, kteréjsou rozhodující pro návrh loŽisek (tzn. posuny a pootočení) ajsou vypočtené
podle CSN 73 6203 věetné zrrĚny b - l l/89, čl. ó je nutno uvaŽovat' že skutečné hodnoty mohou
byt v rozmezí 0,75 až l'3 násobků hodnot vypočtených.

Elastomerová loŽiska mají bý navržena a vyrobena tak, aby pÍevzala požadované posuny
vjakémkoli směru a pootočení okolo libovolné osy v oblasti deformací a aby zajistila přenos
návrhové síly stanovené výpoětem správným způsobem z jedné části konstrukce na druhou.
Mohou byt kombinována s dodatečným zařízemm, aby se rozšířila jejich pouátelnost (kluzrrý
systém, nebo omezení posuvu v příčném ěi podélném směru, popř. v obou směrech).

Elastomerová ložiska jsou,,bodováýkyvná ložiskď'u nichŽ svislé zatiženípřenaší
elastomerový blok.

Při běŽné pravidelné údržbě a působení předvídatelných vlivů na stavby musí elastomerová
ložiska ( EL ) mít vlastnosti po dobu předpokládané Životnosti, která je stanovena po dobu 30 let.

4.Technický a prováděcí předpis

Výrobce elastomerových loŽisek musí vypracovat Technický a prováděcí předpis (TPP),
odpovídající těmto TP a TKP kap.22. V TPP bude zejména stanoveno:

o Technické a kvalitativní parametry

o Technologické a pracovní postupy

o Podmínkypro přesnost výroby amontáŽe

o Podmínky návrhu a provádění antikorozní ochrany ocelových částí

o Podmírrky pro kontrolu jakosti

o Dodací a skladovací podmínky

o Životnost

o Podmírrky pro kontrolu a údržbu

o Bezpečnostnípředpisy

o Způsob qýměny, opravy loŽisek

o Podmínky azásady pro vypracování TePř.
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Dále musí být zpracováno schéma osazení loŽisek s vzoroqými výkresy loŽisek podle jednotlivých
užitých typů.

lll. wPY ELAsToMERoyýcH LoŽIsEK

ZikJadem elastomerového ložiska (EL) j e elastomerový blok.
Z konstrukčních důvodů mohou být ložiska v provedení:

o nevyztužené elastomerové ložisko * nelze použit pro velké mostrrí konstrukce
. vyztllžený elastomerový blok
o kotvenýtyP
. k]uznýtyp
. typy se zarflezen;ým prokluzem.

Vrstvená loŽiska podle těchto TP nejsou povolena. Jejich užití je možnéjen pro uložení provizomí
konstrukce za předpokladu dodržení zvlríštních podmínek.
Jsou-li desky kotveny, jedná se o kotevní desky, nejsou *li kotveny, jde o podkladní loŽiskové
desky. Z konstrukčních důvodů mohou mít ložiska kotevní i podkladní desku. V někteých
případech se vkládá mezi podkladní a kotevní desku mezideska' která umožňuje qfškovou
re}tifikaci ložiska případně snazší výměnu ložiska. V současné době se z důvodů lepšího
dosednutí elastomerového bloku a lepších podmínek pro kontrolu, výměnu a opravu
elastomerových loŽisek navrhuji vždy buď kotevní, nebo podkladní desky. Uložení prostých
elastomerových bloků mezi podložiskovou a nadloŽiskovou konstrukci se používá pouze
vyjímečně u malých loŽisek, např. pro uložení prefabrikátu a malých desek.

Elastomeroý blok svojí pruŽností umožiuj e vzájemné vychýlení nebo pootočení vrchního a
spodního powchu elastomerového bloku a tím celého loŽiska.
ZáHaúlí rozdělení a oznaěeni elastomerových loŽisek je převzato ztab. i] ČsN EN 1337- I a
kap.22 TKP - Příloha 81.

tab. č.2 - Běžné druhy loŽisek

I 2 J 4l s 6 7 8 9 l0 ll I 12 13 I4
Příslušná část
nonny EN
1337 -

nč. Symboly
v

půdorysu

Symboly ve
směru

Druft
loŽiska

Relativní pohyby Primární
účinky

X v Posuny rotace Síly mo
men
ty

V- ve
směru x

Vy ve
směru y

v, v€
směru z

c[x
kolem
osY x

c[v
kolem
Ósv v

d,z
kolem
osv z

t.l ! EL bez
omezení
pohybu
Bez klumé
deskv Defor-

mační

Defor-
mační

r)

H H

v

N

1.2

n
EL
s omezením
pohybu pro
jeden směr
Bez klumé
deskv 4)

žádný
H H

v

N
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KaŽdému druhu ložiska je pŤiřazeno tzv. normové číslo (n.č.) a symbol uživaný ve schématech
roznístění loŽisek.

Vysvětlivky k tabulce loŽisek:
1) Pro individuální typy ložisek může mít cr* přísné tolerance a je-li poŽadovtáno' musí bý

zpracován niláštní náwh. Pro normální případy není uvažován žáďný pohyb, kromě
výrobních tolerancí a deformací.

2) Je-li hodnota v,dtúežitá, může byt v individurí]ních případech kontroloviána.
4) Zatižeru ložiska přenráší síla H* nebo Hr.

Síly momenty posuny pootočení

Hy
H*

,1--
+N

*fiť* ', {"- o,y'r{"*

V praxi je osa x situována ve směru hlavního posunu NK mostu (viz ČSN P ENV 1992-2 a
ČsN p ENv 1993-3) a osa z je situovilna ve směru sil reprezentujících svislé zatížern.

1.3

B
EL
s omezením
pohybu pro
jeden směr
s jednosměr-

nou klumou
deskou
ve druhém
směru

Kluz-
nýa

defor-
mační

žÁdný

Malý
2)

Defor-
mač-

ní

Defor-
mační

l)

Defor-
mď_

ni

r)

H
v

N

1.4 EL bez
omezení
pohybu
se všesměmě
klumou
deskou

Kluz-
nýa

defor-
mační

N

1.5 E
F,L
bez omezení
pohybu s
jednosměmě
klumou
deskou

Defor-
mační

H

N

1.6

t!t
EL
s omezenim
pohybu ve
dvou
směrech bez
klumé desky

Žáďný

žádný

H H
v

N

1.7

E
EI,
s omezením
pohybu ve
dvou
směrech
s jednosměr_
nou klumou
deskou

K|uzný

H

v

N

1.8 EL
s omezením
pohybu ve
dvou
směrech
s všesměmě
kluznou
deskou

kluzný

N
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ab.3 _ Druhy pfičných řezů elastomerorných lr lŽisek
Tvp Popis Schéma

A
Yyznůené loŽisko plně kryté
elastomerem s jedním \rýz1užným
plechem

B
Yyzilžené elastomerové loŽisko plně
kryté elastomerem obsahujícím alespoň
dvavýzfužné plechy

C vyz1lňené loŽisko s vnějšími
ocelovými deskami
- proťrlované ne|ze kombinovat

s dalšími deskami
- hladké, bez profilace moŽno

kombinovat s dalšími deskami

D vyzfisžené elastomerové ložisko plně
kryté elastomerem obsahujícím ďespoň
dva vyzfužné plechy s PTFE deskou
spojenou s elastomerem K prpp

E vyzfižené ložisko s vnějšími
oceloqimi deskami (profilovanými
nebo dovolujicími upevnění) s jednou
vnější deskou spojenou s elastomerem
a PTFE deskou zapuštěnou do oceli

F Prosté blokové loŽisko nebo piísové
ložisko

Tab'4 Normové rozměry ložisek typu B- dle tab. j ( informativní - dle prEN ]337-3 _ dosud
ožis](n lsou nenších tlouštěk

Rozměry

axb (mm)

Tloušťky ( mm) Počet vrstev
Nezatížené
ložisla

Elastomer
celkBm

Eastomerové
vrstvy

Výztužné
plechy mtn moc

mtn ma)c mtn mac
100 x 150
100 x 200

30
30

4I
4I

I6
t6

24
24

8
I

3
3

2
2

3
3

150 x 200

I 200
150x250
150x300

I 2s0

30
30
30
30
30

52
52
52
52
52

16
16
I6
16
I6

32
32
32
32
32

8
I
8
I
I

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
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200 x 250
200 x 300
200 x 350

I 340
200 x 400

41
41
4I
41
41

74
74
74
74
74

24
24
24
24
24

48
48
48
48
48

I
I
I
I
I

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

6
6
6
6
6

250 x 300

I 3s0
250 x 400

41
4I
41

85
85
85

24
24
24

56
56
56

8
8
8

3
3
3

3
3
3

7
7
7

304 x 404

I 400
300 x 500

ý 450
300 x 600

57
57
57
57
57

105
105
105
105
r05

36
36
36
36
36

72
72
72
72
72

12
12
T2
T2
12

4
4
4
4
4

tJ

3
3
3
3

6
6
6
6
6

350 x 450
ó 500

57
57

t21
r2I

36
36

84
84

12
12

4
4

3
3

7

400 x 500

I ss}
400 x 600

73
73
73

137
137
137

48
48
48

96
96
96

12
12
12

4
4
4

4
4
4

I
8
I

450 x 600
ó 600

73
73

153
i'53

48
48

108
108

12
12

4
4

4
4

9
9

500 x 600
ó 650

/J

73
169
169

48
48

120
120

I2
I2

4
4

4
4

10
t0

600 x 600

0 704
600 x 700

ó 750

94
94
94
94

199
199
199
199

64
64
64
64

144
144
144
144

16
I6
I6
16

5
5
5
5

4
4
4
4

9
9
9
9

704 x 700

I 800
700 x 800

ó 850

94
94
94
94

220
220
220
220

64
64
64
64

160
r60
160
160

I6
16
I6
t6

5
5
-t

5

4
4
4
4

IO
t0
IO
IO

800 x 800
ó 900

110
110

260
264

80
80

204
204

20
20

5
5

4
4

I0
IO

900 x 900 110 260 80 200 20 5 4 I]
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Legenda k obrázkům :

1. Elastomerový blok
2. výztJžxtý plech elastomerového bloku
3. Kotevní deska
4. Podkladní deska
5. Mezideska
6. lPojovací deska
7. Uložnádeska
8. Spojovací centrický ďsk
9. Spojení zapuštěn;imi šrouby
10. Šroubovaná kotv4 kotevní tm
11. Přivďená kotvq kotevní trn
12. omezeni vychýlení loáska, zttbovázaráŮka
13. Kluzná deska
14. Vedení k]uzné desky (vnější' vnitřní)
15. Kluzný povrch (vrstva PTFE)
16.Montážní spojení
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0bí. 1

ě.n. 1.1

lv

č.n. 1.1

tv

č.n. 1.1

lv

ě.n. l.1

tv

EIÁsTo}ilERoYÉ totlsKo
bez omezení pobybu, bez klrrzn€ desky

LoŽlsKo st ZAtltZB{[l PR0rLUZU sEŠnouBovÁNlll
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0br.2 EIÁsToMEBoYÉ toŽIsKo
s omezeníÝn pohybu, bez kluzné deak;r

0rmenó eMnerwó lollďo jsou Yyboenó ornzomcí kmstrríai lder6 omeuje vyclýení ehstomerovétn bbh & ldnoln nebo dwu no seh ltdmfir sm&o.

č.n. 1.6

tv

-lŮL
tLi_.ll
-t-

ě.n. 1.2

tv

lfil-

č.n. 1.2

!t
Inx
il-

I
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0br. J

č.u. 1.5

lv

č.n. |,4
v

č.n. 1.3

tv

EtAsToMERoYÉ LoŽIsKo
( s ) uez om.ezení pob.ybrr, s klrrznou deskou

ffix-11]-
I
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lV. NAVRHoVÁNí ELAsToMERoVýcH LoŽlsEK

í.Všeobecně

Elastomerová ložiska (EL) se navrhují podle dovolených namiáhiání. Výhledově bude nutno EL
nawhovat tak, aby vyhověla ustanovení v mezním stavu použitelnosti a mezrrím stavu únosnosti.
Předběžný návrh typu a velikosti ložiska se provádí podle tabulek katalogů výrobců loŽisek.
Technické podklady zpracovává projektant mostq resp. zpracovatel RDS. V technických
podkladech se zvláště zdtrazní požadované odchylky od údajů firemních katalogů (ťvar úložné
desky _ kruh, obdelník, větší vodorovné zatiženi apod.). Dále se uvedou specielní úpravy pro

ocelové konstrukce, dočasná nepohyblivost apod. Detailní návrh loŽiska provádí výrobce na
základě technických podkladů, které obsahují údaje o zatižent a deformační požadavky.
Při mezním stavu použitelnosti mábý návrh takoqf, aby loŽiska neutrpěla poškození, která by
ovlivnila jejich správnou funkci nebo způsobila nadměrné náklady na údrŽbu během
předpokládané živobro sti.
V mezrrím stavu únosnosti musí byt pevnost a stabilita ložisek dostačující, aby vyhověla mezním
vypočtoqým zatižeru a pohybům konstrukce.

ZáHaďnim problémem výpočtu zatiženi elastomerových loásek je to, že ťyrobci ve svých
katalogových listech a tabulkách neuvádějí jednoznačně, zda jde o únosnosti ložisek pro normové
či qipočtové zatížeru. Norma DIN 4141/l _ ,,Ložiska ve stavebnictví" , podle které doposud jsou
elastomerová ložiska posuzována a zkoušen4 nepoužívá součinitele zatížeru.

Z.Zásady navrhování

Po celou dobu Životnosti ložiska nesmí byt překročeny limitní hodnoty namélhár:rí a deformací,
stanovené na zékJadě zkoušek. Pro výpočet musí byt uvaŽovány materiálové konstanty,
odpovídající pouŽitému elastomeru.

Náwh elastomerových ložisek se provádí podle :

- l -dovolenýchnarněúláni

- 2 _mezních stavů - po vydani ČsN EN 1337 _ 3 Elastomerová ložiska.

2.1' - Návrh podle dovolených namáhání

Výpočet reakcí

Zatížent ložisek (svislé, vodorovné) je nutno stanovit jako normové dle zatíženl podle ČsN z:
6203 ( ve všech nolmou požadovaných kombinacích). Tuto hodnofu' zatížeru (reakce) pŤedává
projektant výrobci ložiska spolu s uvedením typu zatižení ( normové ) pro náwh potřebných
rozrrrěrů ložisek. Vyrobce je povinen předat náwh a posouzení loŽiska s údajem, zda je loŽisko
navrženo na norÍnové zatížeru.

Při vypočtu rozdělení zatižent na ložiska (reakcí ) je třeba volit vhodný statický model. Při určení
svislých reakcí při liniovém podepření (více než dvě loŽiska vedle sebe) je třeba uvažovat svislou
tuhost loáska.
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Při výpočfu vodorovných sil (reakcí) je třeba vždy uvažovat skutečnou vodorovnou fuhost loŽiska
(z jeho ploch, vyšky a smykového modulu) a skutečnou vodorovnou tuhost podpor.

Při stanovení vodorovných sil na pevné ložisko (ložiska) je nutré uvažovat možrou
nerovnoměrnost vodorovných tuhostí ložisek před a za pevným loŽiskem, vyplývající zmožné
proměny materiálových vlastností elastomeru. Tento rczptyl by měl stanovit výrobce ložiska ve
svych podkladech. NebudeJi tak uvedeno, doporučuje se uvažovat koeťrcient 1,2 a0,8 pro modul
pru:žnosti loŽisek před a zapevným ložiskem ( viz obdobné koeficienty v TP 75 odst. 3.2.3.7 

=
I,4 a0,7).

2.1.1- sw.slé zatíženÍ
Při výpočfu svislého zatíženíje nutno uvaŽovat veškerá stáůázatižení (včetně rezeÍvy na vyrovnání
vozovky, nerovnoměmých poklesů podpor, atd.), veškeré pohyblivé silniční zatížeru v nejúěinější
poloze (včetně zatíženi chodníků) a veškerá ostatní zatiženi, která mají vliv na svislé reakce (tlak
větru, nerovnoměrné zmény teploty, atd.). Je nutno stanovit maximální a minimální reakce' (

Svislá zatížeru se počítají shodně i podle DIN 4141).

Úrcrna plocha ložisk4 resp. součet úložných ploch jednotlivých ložisek pod nosníkem nebo

deskou na jedné podpoře musí bý takovát" aby napětí od celkového zatížení v ložné spríře (og)
vyhovělo podmínkiím:

oc - Lznao^u*

o max - největší dovolená hodnota celkového napětí v úloŽré spáře (N/mm2)

F. - svislá normová podporovásíla od zatíženi celkového (kN)

tr'c.mln
o : Z,q

F. -ir, _ nejmenší normová svislá podporová síla od zatižení celkového (kN)

A - tttoznaplocha ložiska 1mm2)

Kdyžtlakové napětí v úložné spríře ložiska o (N/mm2)

o < ď,nin

je nutno řešit prokluz loŽiska.

omin - nejmenší dovolená hodnota celkového tlakového napětí v uloŽné spiíře loŽiska (N/nrm2)

Svislé stlačení se vzhledem k malým hodnotrím neposuzuje.

Pro F-* jsou hodnoty stlačení cca 0,8 _2,3 mm.

F** - největší dovolená normová hodnota svislé podporové síly ( kN )
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Zména statických úěinků vyvolaná tímto stlačením se počítá u spojitých konstrukcí, jinak pouze
vyjímečně.

Pro zabrónění prokluzu nekotveného loŽiska musí bý splněny následující podmínky:

- u EL se základovou plochou max 300 x 400 mm ( nebo Q max. 350 mm)

o min > 3r0 N/ mm2

- u EL s větší ziíkladovou deskou než300 x 400 mm ( nebo Q 350 mm)

o min > 5r0 N/ mm2

U menších tlaků jsou ložiska upravena s kotvením proti prokluzu.

Pffpustrré tlaky pro standardní velikosti ložisek podle DIN 4141, dil l4jsou uvedeny v následující
tabulce ě.5. Přípustný tlak se zjišťuje jako tlak na ložisko :

.a.= F;* I A

o, - pruměrné napětí v tlaku na ložisko [N/mm2)

Tab.5 _ Přípustné tlalry pro standardní velikosti ložisek

Plocha loŽiska Přípustrrý tlak

A
n2 mtr?

Om

N/mm2

< 500 10,0

< 1200 12,5

>1200 15,0

2.1.2 - Vodorovné zatížení
Při vypočtu vodorovného zatižeruje třeba uvažovat vliv dotvaroviíní a smršťování, které se do
kombinací zahrne jako zatížení strílé. Dále je potřeba uvažovat veškeré vodorovné účinky
pohyblivého silničního zatíženi (btzdná síla , odsťedivá síla) a veškerá ostatrrí zatížent vyvozujicí
vodorovné účinky ( rovnoměmé změny teploty' tlak větru, teplotní zrněny při betonďi zejména
masivních prďezů, apod.).

2.1.2. A. Běžný postup vypočtu

Vodorovná síla H vyvolá vychýlení ložiska s ve směru působící síly (vzájemné posunutí homí a
dolní úložné plochy) a naopak, každé vychýlení loŽiska způsobené délkovymi změnami nosné
konstrukce vyvolá v ložisku vratnou sílu.
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s,fl
ryl tt

+-
H

Velikost vratné síly H při délkových změnách nosné konstrukce

H: ruux AxGu
H ( kN ) _ vodorovná návrhová síla působící na ložisko

- vratná síla vyvolaná vychýlením

G ( MPa ) _ modulpružnosti loŽiska ve smyku ( s indexem kd: krátko a dlouhodobý)

(sindexemo:okanržid)

h" 1mm; - účinná výška loŽiska, stavební výška nezatíženého ložiska

h (mm) - celková ýška ložiska

Velikost vychýlení ložiska (s) při působení vnější síly (H)

,S= H xhe
ÁxG o

Modul pruŽnosti ve smyku se zavádí do výpočtu hodnotami stanovenýminazžkladě zkoušek:

- Go : 1,2 MPa pro účinky okamŽité ( brzdné a odstředivó síly, tlak větnt vliv
pruhybu konstrukce od nahodilého zatižerlt)

- G p6:0,8 MPa pro účinky krátkodobé a dlouhodobé ( změny teploty' smrštbvríní
a dotvarovrlní betonu).

Uvedené hodnoty platí pro rozsah teplot - l0 "C aŽ + 5a oC. Při teplotě _ 20 "C se základní
hodnota G Zv.ýší na 1,3 násobek, při teplotě _ 30 oC na 2 násobek. Pro mezilehlé hodnoty se

velikost mýšeru interpoluj e.

Nejvyšší dovolená hodnota vodorovné síly H pro zatižeru:

-okamžíté H.*,o: maxtgYo x A X Go

- krátko a dlouhodobé Hmax,kd: max tg T to X A x G rc

Nejvyšší dovolená hodnota vychýlení s pfo zatižení

- okamŽíté S'na*ro : h" x 
'* 

tB T o

- krátko a dlouhodobé Sn,*'kd : h. x ** t8 Y to

T o - úhel deformace boční stěny loŽiska při působení vodorovné síly od okamžitého zatíženi
(stanovená hodnota pro výpočet udaná výrobcem loŽiska- úhel smykové deformace ložiska od
okamžitého zatíženi)
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Y to - úhel deformace boční stěny ložiska při působení vodorovné síly od krátkodobého a
dlouhodobého zatížeru (stanovená hodnota pro výpočet udaná výrobcem loŽiska)

Nepůsobí-li vodorovná síla v jedné ze dvou os symetrie 1oásk4 musí bý splněno

s x,y .f (s*t * trt) 1^*tgy x h"

přičemž s* a sy se vypoětou pro směry obou hlavních os ložiska podle vztďru smax'o, resp.

Smaxrkd, při uvažoviiní ** tg y , odpovídající délce působeru zatižení. L

2.1.2.8. Postup výpočfu podle německé noÍmy DIN 4l4l dil |4

Podle této normy se postupuje při návrhu loŽiska obdobně. Pro označení písmen ve vzorcích jsou
trochu odlišné pojmy. Platí vysvětlení symbolů v této kapitole 2.l.2.B.

Pro namiáhání vodorovným zatížením se projevuje smyková deformace tan y , která se liší podle
tlouštky elastomeru.

tany:vlT
v _ posuv mezi homí a spodní stavbou (mm)

T _ elastomerová tloušt'ka (rrun)

Příslušná vodorovná síla F"' _ síla v ložiskové rovině

Fxy : AxGxtany
G: I N/mm2

Pro loŽiska s elastomerovou tlouštkou T < a/5,pÍip.Dl5 plati

tany = 0r7

Pro loŽiska s elastomerovou tlouštkou a/5 Š T Š a/3, piip. Dl5 < T Š Dl3 plati

tany=0r7 x(Tla-0r2)
resp. tan T : 0r7 x ( T/D -0r2)

Smykové deformace ve více směrech se vektorově sčítají.

Přípustrré tlaky pro standardní velikosti ložisek podle DIN 4141, díl 14 jsou uvedeny v tabulce
č.5'

l Je-li nosná konstrukce uložena na vodorovně poddajné mezilehlé podpory, je při posouzení ložisek nutné brát
v úvahu kinematické působení soustavy nosné konstrukce - ložiska - spodní stavba.
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2,1.3 - Pootočení
Nosná konstrukce se při pruhybu pootočí v místě uloŽení na loásko, přičemŽ se vrchní a spodní
plocha loŽiska vzájemně nakloní. Velikost pootočení je limitována požaďavkem, aby nedošlo
k rozevření lofuiých spar a aby byla dodržena alespoň minimáJní tlaková tezenla.

Hodnota nejvyše dovoleného pootočení max tg u, stanovená na základě zkoušek, je pro
jednotlivá ložiska uvedena v tabulkách pro návrh loŽisek podle příslušného qýrobce.

Postup dle DIN 4l4l'díI t4 :

Při natáčení v mezihorní a dolní stavbou je úhel elastomerové vrstvy

a=v ln

kde n : počet elastomerových vrstev

Úhel natočení v nesmí překročit hodnoty stanovené výrobcem.

Z nato čeni loá ska v zntká výpo čtoý vrafi rý moment.

Pro pravoúhláIožiska M : ( a5 x b x G )/( 50 x t3 ) x a
Prokruhováložiska M:( D8xGy( 100xt3 )x or

kde t = tl. elastomerové vrstvy mezi dvěmavýztužnými plechy loŽiska.

Norma DIN 414l díl 14 uvádí tlaky a úhly natočení EL. Pro těžkou dostupnost této normy
uvádíme tabulku č.6.

Tab. 6 _ Pfislušné tlaky a úhly natočení

I 2 J 4 5

Rozměry

(axb);(Ó)

Elastomerová
tloušt'ka T

(vi22.1.2.8.)

Střední tlaky
ložiska oo'

(viz2.t.2.B.)

UheI natočení pro elastomerickou wstw při
ose otiíčení

Paralelně k delší
půdorysné straně

Paralelně ke kratší
půdorysné straně

mm mm N/mm" arc arc

l10xl00
100 x 150

150 x 200

200 x250

200 x 300

200 x 400

250 x400

300 x 400

350 x 450

400 x 500

450 x 600

500 x 600

5

5

5

8

8

8

I
8

1t

l1

l1

ll

10,0

10,0

10,0

12,5

12,5

12,5

12,5

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

0,0040

0,0040

0,0030

0,0030

0,0030

0,0030

0,0025

0,0020

0,0025

0,0020

0,0020

0,0020

0,0040

0,0030

0,0030

0,0025

0,0020

0,0012

0,0012

0,0012

0,0020

0,0015

0,0012

0,0012
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600 x 700

700 x 800

800 x 800

900 x 900

15

15

l8

18

15,0

15,0

15,0

15,0

0,0020

0,0020

0,0020

0,0015

0,0015

0,0012

0,0020

0,0015

0 200

izso
0 300

0 350

0 400

0 4s0

0 soo

0 600

0 700

0 800

0 900

8

8

8

lt
11

l1

ll
15

l5

r8

t8

10,0

12,5

12,5

12,5

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

0,0040

0,0040

0,0030

0,0040

0,0030

0,0030

0,0020

0,0020

0,0020

0,0020

0,0015
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2. 1.4 - oblasti nad a pod ložisky
Beton aýz1ttžnad apod ložisky se doporučuje posuzovat podle ČsN zr 1201 (resp. ČsN p pNv
l992-|-l) pro výpočtové zatlženi, protoŽe uvedený posfup jednak umoŽňuje provést návrh
ýfrůe roznašecí oblasti s uviížením šířky trhlin a dále uvádí vztahy pro posollzení oblasti vedle
ložisek.

Posouzení napětí v soustředěném tlaku pod a nad loŽiskem ďe ČsN 73 6206 pro noflnové zatiženi
často nevychátzí a je tedy nahrazováno postupem dle CSN 73 6207 ( jako oblast pod kotvami u
předpjatého betonu), coŽ není v souladu s posuzoviíním podle dovolených naméůtáni.

2' 2 _ Návrh podle mezních stavů

Technické podmínky obsahují pouze stručný popis návrhu' Po vydání ČsN pN 1337 část 3 _
Elastomerová ložiska 

' 
se bude podle této normy náwh provádět.

Návrhová pravidla vycbéaejí z předpokladll, Že elastomer je vysoce elastický materiál, jehož
pruhyb vyvolaný tlakovym zatížením je ovlivněn jeho tvarem. výztlňné plechy loŽiska jsou
chemicky spojeny s elastomerem tak, aby nemohlo dojít kjejich vzájemnému posunutí po jejich
styčné ploše.

Do qýpočfu se nezďrrnuje vnější homí a dolní vrstva elastomeru, pokud jejich tloušťka je 2,5 mm
a menší. Bezpečnostní součinitelé jsou doporučené, nrírodní předpisy jednotliých zemi mohou
koeficienty podle zkušenosti upravit.

Všechna nawhovaná ložiska musí byt posouzena na t5rto požadavky:

a) Maximální návrhové přetvoření

b) Maximální tahové napětí výztuŽných plechů

b.l Tloušt'l<a výztužných plechů
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c) Kritéria stability

c.1 Podmínka zabraňující prokluzu

Pokud loŽisko nesplňuje podmínky stability v prokluzu, musí bý konstrukčně zajištěno tak, aby
odolávalo celkové vodorovné síle.

d) Síly, momenty a deformace působící na konstrukci
d.1. Tlak na styčnou plochu
d.2. Síla, kterou působí na konstrukci ložisko zachycující vodorovné posuny
d.3. Odolnost proti pootočení
d.4. Svislé stlačení

Pozniímka
Na rozdíl od dovolených namráhiání je nutno u náwhu podle mezních stavů uvažovat se svislým
stlačením elastomeru. Vlastní stlačení loŽiska zahmuje počáteční fáni osazeni, v niž může dojít k
stlačení cca 2 mm. Pote se tuhost ložiska se stoupajícím zatižením zvětšuje. Pokud je svislé
stlačení pod zatižením roáodující pro náwh konstrukce, musí se tuhost loŽiska stanovit
zkouškami.

V. KoNsTRUKcE ELAsToMERoyýcH LoŽlsEK

í. Materiál

Elastomer použiťý při výrobě je buď přírodní kaučú (prv| ( NR) nebo polychloroprénová pryž
(CR) jako surový polymer.
Není dovoleno u CR smíšení s více než 5Yo jiného polymeru (ktery by byl přidrín), aby se
usnadnilo zpracování,. Toto míšení není briíno jako směs.
Přírodní pryžová ložiska mohou byt chriíněna vrstvou polychloroprenu' obě části jsou
vulkanizoviány současně.

2. Fyzikální a mechanické vlastnosti elastomeru

musí vyhovětpožadavkům uvedeným v tab.l.

3. ocelové vyztužující plechy

3.1. Vnitřní plechy

mají byt z oceli podle ČsN EN I0 025 +A1 druhu Fe 360 , třídy S 235 nebo ekvivalentní s min.
protažením při přetvoření 1 8 %o. Min. tl. má bý 2 mm.

3.2. Vnější plechy

Vnější vyzttlžovací desky mají byt z oceli ČsN pN t0 025 +Al třídy s 235 nebo ekvivalentní
s min. protažením při přetvořenl 18 %.
Pro elastomerová ložiska typu C s vniřními elastomerovými vrstvami tl. menší nebo rovné 8 mm,
musí byt min. tl. vnějších desek 15 mm.
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Pro tlustší elastomerové vrstvy musí b1it min. tl. vnějších desek 18 mm.

4. Kluzné povrchy

Kluzné materiríly jsou wlkanizované na elastomer nebo zapuštěné do podkladní desky, viztab.
ě.3-loáskatypuDaE.
Pro všechny (i neuvedené) typy platí ČSN EN l337 _2 -Khlzrté prvky.

4.1. ocelové desky pro loŽiska typu D a E (viz tab.3)

Pro kluzná elastomerová ložiska mohou být austenitické ocelové desky spojeny s podkladní
deskou prostřednictvím elastomerové wstvy.
ocelové desky musí vyhovět nasleduj icím požadavkům:

- tl. podkladní desky : musí splnit požadavky članku 6.9 CSN EN 1337-2, ato
PTFE _ elementy a kontaktní kluzné materiiíly musí byt podepřeny kovoými
podkladními deskami s rovinným nebo zakřiveným powchem.
Při náwhu podkladních desek se musí vzítv úvahu nrásledující:

o ověření mezrrího stavu únosnosti - přičemž vnitřní síly a momenty od
příčných zatižerlt musí byt uvažovátny v kombinaci s účinky od svislých
zatíženi

o oslabení příčného řezu (způsobené např. vodicími dražkani a upevňovacími
šrouby)

o deformace (podle čl.4.4.L t. ČsN EN 1337-2)
o požadovaná fuhost pro přepraw
o rozdělení sil na přilehlé konstrukční prvky.

- Tl. elastomeru, je-li pfitomen mezi podkladní deskou a austenitickou ocelovou
deskou, 2,5 t 0,5 mm.

- Min tl. austenitické ocelové desky 2 mm.

4.2. Harní kluzný povrch ložiska typu D (viz tab. 3)

Musí se vyhovět těmto požadavkům:
o Min. tl. PTFE wstvy : 1,5 mm
o Max. tl. vrstvy PTFE 2,5 mm
o T1. elastomeru pod PTFE : max 3 mm

mín 0,5 Ílm v kterémkoliv bodě
o Hloubka důlků, pokudjsou: min l mm

max 2,5 mm

4.3. Mazací důlky loŽíska typu D (dle tab. 3)

Mazaci důlky v PTFE vrstvě mají vyhovět nrásledujícím požadavkům:
. F\idorysná plocha dutin (amek, důlků) má být mezi 20 % a 30oÁ celkového PTFE povrchu

loŽiska včetně plochy důlků(iamek).
o objem dutin nemá bfi menší než ljYo, ne větší než20%o objemu PTFE včetrě objemu dutin.
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Nedůlkované PTFE desky jako kluzný materiál pro ložiska typu D, mohou bý použity jen
v případech stanovených normou ČsN pN 1337-2.

4'4. Koeflcient tření

Kluzné a vodící prvky umožňují posunutí po rovině s minimálním třením. Vzhledem k tomu, že
kontrola mechanických a szikrílních vlastností nestačí k zajištění , Že $o prvky budou mít
požadované vlastnosti, je nutné ověření třecího odporu. Chování kluzných a vodících prvků je
považoviíno za vyhovující, jestliŽe normové vzorky zdaných kombinací materialů vyhoví
požadavkům předepsaných zkoušek součinitele tření.
Max. součinitele tření udiívá tab.ě.7. Hodnoty jsou podle krátkodobých zkoušek pro PTFE -
elementy v kombinaci s tvrdým pochromováním, austenitickou ocelí nebo hliníkovou slitinou pro
rovinné kluzné prvky

Tab.7 Max. součinitele tření
Zkouška
Tření

Teplota Tvrdé pochromování nebo
austenitická ocel

Hliníková slitina

llsr lldvnt ll sr ll aln t [lsr llawt ll s'r It dvn.t
C +21"c 0,012 0,005 0.018 0,008
D -35 0C 0.035 0,025 0,053 0.038
E 0"c 0.018 0.012 0,027 0,018
E -35 "C 0.018 0.012 0,a27 0.018

POZNAMKA:
P s,r _ je statichý součinitel fiení při prvním cyklu
P ayn,t - je dynamický součinitel tření při prvním cyklu
P s'r _ je statický souěinitel tření při následujících cyklech
I ovrr.t - ie dynamický součinitel tření při následuiících cyklech

5. Konstrukční provedení elastomerových ložisek

5.1. Všeobecně

Elastomerový blok svojí pružrostí umoŽňqe vzá$emnó vychýlení nebo pootočení wchního a
spodního povrchu elastomerového bloku a tím celého ložiska. Aby se rozšířila použitelnost
ložiska, je možno kombinovat elastomerový blok se systémem omezujícím pohyb v jednom nebo
ve více směrech nebo s kluzným systémem.
Vodorovné síly se přenášejí pruŽným odporem elastomeru nebo omezujícím prvkem. Přeniíšení
vodorovných silbez omezujícího prvku se děje pouze elastomerovým blokem. KlesneJi svislá síla
pod určitou hodnotrl je nebezpeěí prokluzu elastomerového bloku při vychýlení na ocelové desce.
Ztoho důvodu se vtakoých případech navrhuje spojení tiložné desky zavulkanizované do
homího powchu loŽiska a spojovací desky ležíci naíložné desce, případně další spojovací prvky.
Těmi mohoubyt zapuštěné šrouby nebo centrický disk osazený do vybrríní v úložné a spojovací
desce.

5.2. Vybavení elastomerových loŽisek

El. ložiska musí mít základní vybavení:
- kotevní/podkladnídesky

28

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



TP 160

- montáŽrri plechy zabezpečující celistvost ložiska fi montÁži
- nahorní ploše alespoň jedno závésné oko pro přepravu (většinou 4 třrrrenové kotvy)
- měřící rovinu nebo měřící konzolu pro měření vodorovnosti ložiska
- výrobní štítek.

El. ložisko s kluznou deskou musí mít navíc:
- prachovou manžetu s upevňovacím paskem
_ kontrolnizaÍízení pro měření posunu.

Všechna ložiska s kluznými deskami musí mít kontrolní zatízeru pro měření posunu kluzné desky
oproti bloku loŽiska. Tento ukazatelje i pro přednastavení a nastavení loŽiska. Vnávrhu ložiska
je nutno určit, kde je ukazatel umístěn, aby bylo moŽné jeho sledováni. Ložiska s možností
pohybu do všech stran mají ukazatel ve směru hlavního posunu ( tj. ve směru osy x) . Ve směru
kolmém se ukazatel ňzúejako doplňující..

U loŽisek pro náročné konstrukce, jako jsou stavby na poddolovaném tzcmí apod., je nutné
ložiska vybavit měřící konzolou , na kterou je moŽré umístit kontrolní KíŽovou vodoviíhu pro
možtost dlouhodobého sledovaní.

Z konstrukčních důvodů postupu qýstavby je nutrré některá loŽiska dočasně mehybnit a po
kompletní dostavbě konstrukce zpevnění loŽiska uvolnit. Pro náwh tohoto loáska je nutné uvést
sílu pro zpevnění. Většinou musí b;it počítano i přednastavení ložiska pro definitivní ložisko.

Posuvná neboJi kluzná ložiska jsou navíc vybavena kluznou PTFE vrstvou a ocelovou kluzrrou
deskou. Posuvné ložisko můŽe byt provedeno s kluznou deskou posuvnou na všechny strany nebo
s deskou posuvnou pouze v jednom směru. Vedení je pak zajištěno vodicí lištou, která vyčnívá
z powchu horní podkladní desky do vodicí drážky v kluzné desce. Tato zapuštěná lišta také
přenáší vodorovné síly ve směru kolmém k posunu. Je moŽné také řešení s vedením dvěma lištami
po stranách podkladní desky'

5. 3. Doplňkové prvky elastomerouých loŽisek

Součrástí údajů pro návrh loŽiska jsou údaje širšího vybavení:
- mezideska
- horní, spodníkotvy
_ kontrolnízatizení pro měření posunů v příčném směru
_ měřící konzola pro měření vodorovnosti
_ dočasnézpevnění(znehybnění)
- rektifikační stavěcí šrouby
- prachovky se specielním utěsněním ve zvláště prašném prostředí.

29

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



TP 160

obr.4- Výrobaložisek
Kotevní desky s přivďenými kotvami _ trny
Podkladní desky s omezujícími plechy pro posun v jednom směru.

obr. 5 - Přivďené kotvy - kotevní trny' LoŽisko s omezením pohybu.
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obr. 6 - Elastomerové loŽisko s centrickým spojovacím diskem

obt.7 - Výyčovací roviny
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6. Protikorozní ochrana oceli (PKo)

Pro stanovení způsobu powchové ochrany kovových součrístí elastomerových loŽisek je nutrro

stanovit vliv prostředí.

Protikorozní ochrana kovoých souěástí ložisek je definována v TKP kap.19 a provádí se podle
TP 84.

ochrana proti korozi specifikovaná podle evropské nolmy ČsN pN 1337-9 má zajistit , Že w
dobu l0 let od dodání loŽiska vyhovuje poŽadavkům stanoven;im touto normou, pokud je
s ložiskem zachéaeno podle citované nolmy.

Protikorozní ochrana má zajistit:

. abY vyskyt puchýřů nepřekročil stupeň l podle Iso 4628-2

. abY koroze nepřekročila sfupeň Ri 1 podle ISo 4628-3

. abY trhlinky powchupovlaku nepřekroěily sfupeň 1 podle Iso 4628-4

. abY stupeň praskání nepřekročil stupeň 1 podle ISo 4628-5.

7. ochrana proti bludným proudům

LoŽiska patří dle TP l24 ke konstrukcím na pozemních komunikacích, která je nutno chrránit
prostředky pasivní, případně aktivní ochrany podle druhu korozního prostředí určeného korozním
pruzkumem pro stavbu. Korozní průzkum je nutno provést před zpracoviíním oÚn.

Postupy a opatření při zajišťovríní ochrany pro omezení vlilu bludných proudů (konstrukční
opatření při uložení ložisek nattložný prah) a přepětí (ochrana před bleskem a škodlivymi účinky
atmosférické elektřiny) stanoví kap.5 TP l24.

Měření pruchodu bludných proudů se provádí dle metodického pokynu pro měření bludných
proudů. RovněŽ předepsané prohlídky a údržba konstrukcí s vlivem bludných proudů Se

provádějí podle TP 124 a ČsN 73 622l.

8. Výroba, výrobnÍ štítek

Vyroba loŽiska je dle údajů výrobní dokumentace výrobce loáska. Každé loásko je označeno
qýrobcem, a to vyrobním ýpovým štítkem a popisem horní úložné desky loŽiska.
Výrobní štítek obsahuje:

- jméno v'ýrobce
- rokvyroby
- vyrobní číslo loŽiska
- typ loŽiska
_ hmotnost ložiska
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maximrílní přípustnou svislou sílu
maximální přípustrrý posun ( u elastomerového loŽiska s kluznou deskou), není-li na
ukazateli podélného posunu hodnota trvale vyznačena

obr. 8 - Popis horní úloŽné desky slouží ke správnému osazení loŽiska.

žlutá

}' směr k podpoře
x-x osa hlavního posunu
y-y osa vedlejšího posrrnu

9'P pomocné osy pro osa-
zení loŽiska

POPIS:
typ ložiska
č.loáska
podpora č.
max posun * max e*/J:nax e,
hmotnost ložiska
heslo stavbyič. objektu

Vl. DoDÁvKA, PŘEPRAVA, sKLADovÁsHÍ, osAzoVÁNí ELAsToMERoyÝcH
LoásEK

1. Dodávka

Technické požadavky pro dodávku loŽisek se řídí podmínkami prohlašeď o shodě a podklady
zpracovan;ými a potvrzenými zpracov atelem RDS.
Dodávat se smí pouze ložiska, která vyhovují požadavkům zákona22l1997 Sb a nďízení vlády č.
163/2002 Sb. EL jsou ve skupině 9/5 ,,Konstrukční ložiskď'a postup posuzoviíní shody je podle $
5 (certifikací )ve shodě s TKP kap.22.

2. Doprava a skladování
Způsob dopravy a skladoviíní musí odpovídat TPP výrobce. Hlavní zásady jsou:

na

q

q' -i- i -',,

popls
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a - LoŽisko je ve výrobním závodu smontováno do jediného celku pomocí montážrího spojení dle
pokynů pro výrobu loŽiska. Manipulaci musí provádět kvalifikovaný personríl, jehoŽ znďosti a
prÍxe musí být ověřovríny.

b - Pro přepravu je ložisko zabaleno do folie zPYCa je staŽeno dvěma dvojicemi dřevěných nebo
ocelových nosníků. Ložisko s měřící konzolou musí mít specielní ochranu konzoly proti ntárazu.

c - Zabaleru loŽiska do folie je pouze sekundární ochrana. Pro primrírní ochranu musí bý loŽisko
zabďeno ve voskovém papíru nebo prachovce. Polyetylenová folie musí bý na stavbě v místě
uskladnění co nejdříve z|ožiska odstraněna nebo musí byt zabe4ečeno větrání powchu ložiska
pod folií, V uzavřeném prostoru pod folií dochéaí ke kondenzaci agresivních vodních par , které
okamŽitě napadaji především oceloqý horní povrch loŽiska.

d - nelze-li s loŽiskem manipulovat ručně, musí bfi opatřeno dočasným nebo trvalým zařizenim,
které umoŽní manipulaci mechanickými prostředky. Při manipulaci pomocí jeřábu je nutno
závěsná lana zacbytit buď hil<y za třmenové kotvy nebo za závěsná oka. Lana je moŽné také
podvléci pod spodní črástí ložiska. Lano je pak zajištěno proti vysmeknutí koťvami dolní desky.

e - Nakládání a skládríní na a s dopravního prostředku je nutno u ložisek o hmotnosti větší než 100
kg pomocí zvedacího zařízerú.

f - Ložiska se musí přepravovat na krytých ložrých plochách nebo zabalená pod plachtou.
UloŽená a upevněná musí byt tak, aby během přepravy nedošlo k posouvání po loŽné ploše' pfip.
ke vzájemnému narážení apod..

g - LoŽiska je nutné skladovat v suchém prostředí, kde je chriíněno proti mečištění, vlhkosti a
poškození. Skladovrání má byt v uzavřených prostorách, aby nebylo loŽisko poškozeno
povětrnostrrími vlivy nebo stavební činností. LoŽiska musí bý uložena přehledně, každé
samostatrrě. Nikdy se loŽiska na sebe newství. LoŽiska se uskladňují na hraněné dřevo azak'ryjí se
tak, aby bylo zajištěno větrání.

h - Ložiska se nesmí na stavbě rozebírat ( kromě úpravy přednastavení). Rozebraná nebo
manipulací jinak poškozená loáska nesmí bý do konstrukce pouŽita. Taková ložiska lze použit
pouze ve vyjímečném pfipadě' a to pokud montilž, případně opravu provede qýrobce loŽisk4 nebo
je oprava amontÁŽprovedenapod jeho dozorem.

i - Doplňujíci práce před osazením ložiska ( svďoviíní nebo zněna upevnění loŽisek) jsou
nepřípustné.

objednateVsprávce stavby musí bý informován o přejímce ložisek u qýrobce vŽdy alespoň 10 dnů
předem. LoŽiska se dodávají se základní výkresovou dokumentací, se soupisem protokolů a
zkoušek ve smyslu čl.22.2.1. TKP kap.22 a s dodacím listem, prokazujícím kompletnost dodávky.
Musí na něm byt uvedeno zejména:

. Číslo a datum vystavení dodacího lisfu

r Nrízev a adresa qirobce

o Niízev a sídlo odběratele

o Místo určení dodávky

o Identifikaění údaje ložiska.

Součástí dodávky ložiska je Technologic\ý předpis pro provoz ložiska' pokud není jako samostatná příloha
součrástí TPP ložiska.

Dodávku a přejímání stanoví TPP ložiska a TePř.
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3. Prohlídka po dodání

Dle TPP ýrobce loŽiska předloží zhotovitel TePř s konkretizací na danou stavbu. Před umístěním
loŽiska do konstrukce musí byt provedena kontrola loŽiska před zabudoviíním. Zvláštní pozornost
musí bý věnována:

- u ocelových črístí protikorozní ochraně (viz ČSN EN 1337-9).
- čistotě
- bezpečnosti i dočasnýchupínacích zaŤízeni
- souladu s výkresy osazení a dílenskými qýkresy, pokud tento soulad nebyl již

pot:vtzen kontrolou kvality a přejímací inspekcí
- označení na horním powchu ložiska a na typovém štítkq označeni osy x a y, příp.

P, Q a je-li nutné přednastavení loáska aoznačeni měřících bodů
- poloze všech prostředků k zajištění přesného umístění a osazení loŽiska
- zaŤizeni pro označení hlavního směru pohybu pro pohyblivá ložiska
- velikosti a směru nastavení, jsou-li stanoveny
- moŽnost nového nastavení, je-li určeno
- dočasnému uskladnění na stavbě (viz čl.VI.2).

4. osazení, zabudování

LoŽiska se ukládají vodorovně. Je-li nadložisková konstrukce ve sklonu ( např. ocelová nebo
betonová prefabrikovaná) je nutné navrhnout klínové vložky, např. ocelovou klínovou desku nebo
vyplnění cementovou, příp.epoxidovou maltou.
Dále je nutno provést přípravu pro osazeď dle plánu osazeď loŽisek. Je _li to požadováno, mábfi
první loŽisko daného typu na stavbě instaloviáno v pfitomnosti odborného zastupce qfrobce.
Ložiska musí být oszzena podle ýkresu osazení v souladu s označením na homím powchu
loŽiska. Aby mohlo bý určeno nastavení loŽiska, musí bý stanovena teplota převládající
v konstrukci. Jakmile se ložiska stanou funkční, musí byt zkontrolovráno jejich osazení.

Zhotovitel musí předem objednateli prokrázat způsobilost k zajištění jakosti pfi osazování loŽisek
podle MP SJ-PK,čáŠIa4, tj. doloŽit certifikrít systémujakosti.
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4.1. Dosedací plocha konstrukce - Tolerance sýčné plochy

4.1.1 Všeobecně

LoŽiska mohou b;it osazena do maltového lože nebo pffmo na vhodnou dosedací plochu
konstrukce. V tomto pffpadě powch dosedací plochy musí splňovat poŽadavky uvedené
v bodu 4.l.2 až 4.t.4 a 4.2 . osazeni ložiska musí být v souladu s TePř.

4.1.2 SÍav povrchu

Povrch dosedací plochy musí byt čisý a suchý. Nejsou dovoleny žádné uvolněné črístice.
Jednotlivé povrchóvé vady nesmějí mít plochu větší neŽ l00 mm2 a výškově se nesmí lišit o
vice než 2.5 mm od okolního povrchu. Celková plocha vad nesmí přesďrovat 2 % půdorysné
plochy ložiska.

4.1.3 Rovinnost povrchu

Prohlubně pod pravítkem položeným ve směru uhlopříěky na navrhovanou styěnou plochu
nesmí být větší než0.3 oÁuvaŽované délky nebo2 mm (platí příznivější z hodnot).

4.1.4 Vodorovnost povrchu

Dosedací plocha musí být vodorovná s maximální dovolenou chybou pootočení z konkrétní
polohy v rozsahu
o 0.3 % u ložisek podporující prefabrikované betonové nebo ocelové konstrukce,
o 1 Yo u loŽisek podporujících monolitické betonové konstrukce.

4.2. Nastavení loŽiska

LoŽiska jsou ve ýrobnim závodě spojena v jeden celek montáhlim spojením tak, že měřící roviny
mají vuči srovnávací rovině požadovanou přesnost. MontáŽní spojení obsahuje fixační šrouby'
které také u pohyblivých loŽisek fixují nastavení loŽiska. Velikost nastavení je udrívrána v zadini
náwhu loŽiska a je závislá na předpokládané montáhti teplotě a časovém posfupu rnýstavby. Jsou-
li údaje montáže apředpokladů při návrhu dodrženy, pak nastavení ve rýrobě a kompletaci loŽiska
je přímo nastavení loáska. Udaje potvrdí projektant. V opačném případě je nutno provést úpravu
přenastavení loŽiska a tato úprava se provádí podle pokynů výrobce. Pokyny knastavení jsou
udányvTPPaTePř.
obecný posfup je niásledovný:
* osadit loŽisko na pevný podklad s vypodložením do co nejvíce vodorovné měřicí roviny tak,

aby poloha byla stabilní
ee Změřit sklon měficí roviny na horní ploše ložiska ve směrech na sebe kolmých a údaje

zantamenat
* Uvolnit fixační šrouby montáŽního spojení a posunout horní desku na správnou hodnotu

nastavení
.i. Utáhnout fixační šrouby a přeměřit sklon měřící roviny na horní ploše loŽiska , zda se

posunem klllné desky nezměnil. V případě změny zahrnout toto do celkové nepřesnosti
uloŽení.
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Poznrímka : Dokud budou ložiska navrhoviána podle dovolených namáhiíní, je nutno zavést
převodní koeficient. Dosud se uvaŽuje 30Yo rezewa. Tato rezervaje dostatečnrí' pokud jsou pro
konstrukci a její chování správně provedené rozbory. Je nutro na př. u monolitických konstrukcí
uvůovat s teplotou nosné konstrrrkce. při betonáži až 50"C (nikoliv pouze venkovní teplota při
osazoviíní ložisek).

4.3. Vhodný způsob osazení

Před umístěním loáska na místo zabudování se musí provést kontrola loŽiska podle plránu osazení
loŽisek a provést přešné zaměření spodní stavby. U vyšších a štíhlých podpěr spodní stavby je
někdy nutné provést přepoěet středu osazení loŽiska s ohledem na skutečnÝ tvat podpěry. U
sloŽitějších konstrukcí je nutno potlžít pro osazení loŽisek měřící kříŽ.
osazení do směru se provádí pomocí údajů, které jsou uvedeny na horní ploše ložiska a podle plrínu
osazení ložisek. Střed loŽiska se osadí na geodeticky vyznačený střed uloŽení.
Usazení ložiska se provádí na zái<Iaďě údajů v TPP, TePř a RDS. Ložisko se osazuje vodorovně
s chybou max. * 0,3% (tj. 3 mm/ 1 m). Střed ložiska můŽe bý posunut od středu trrčeného
dokumentací o max. t 20 mm. Směr hlavního posunu se může lišit od projektovaného směru o max.
+ 0,5yo (tj. 5 mm/lm). Max. hodnota chyb v uloŽení můŽe byt upřesněna v RDS.

PodloŽiskové konstrukce _ tzn. především túožné bloky - jsou obvykle ze železobetonu. Spojení
meá loáskem a powchem úloŽného bloku zajišťuje specirální cementová malta nebo plastbeton
v tl. 10 - 50 mm . Tato část konstrukce je nazývána podlití. Pokud by mělo podlití eventuelně větší
tl. než 50 mm, je nutné vyztuženi (armovríní podlití).

K vyrovnání ložiska slouŽí měffcí rovina' která je umístěná na horní úložné ploše loŽiska nebo na
měffcí konzole. Měření se provádí dvojosou krabicovou vodoviíhou nebo laťovou vodováhou
(podle pokynů výrobce). Měření je s přesností min. 0,t2yo (tj.l,2 mm/lm). Poloha a směr se měří
délkovými měřidly s přesností 1 mm.
Pozriímka l
Pokud se na ložiska osazují prefabrikované prvky, obvykle se pouŽije wstva malty nebo podobného
materiálu k vyrovniíní všech odchylek.
Pozrútmka2
Uvedené hodnoty neplatí pro nevyzilžená bloková loŽiska a pásová ložiska. Za normálruch
podmínek osazení vyrovnává tolerance styčné plochy konstrukce minimální tloušťka těchto prvků.
(Bloková loŽiska mají obvykle čtvercovou, obdélníkovou nebo krúovou půdorysnou plochu. Jejich
tloušt'ka musí být nejméně 8 mm a tlouštka pasového ložiska musí b;it nejméně 8 mm.)
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Pro úožení elastomerových ložisek platí vzorový list. VL 4 ,304.02,95 03
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Pro zabudování ložisek se používají týo způsoby:
- uloŽení loŽisek na montÉtžr.li prostředky ( klíny, stavěcí šrouby) a následné

podlití loŽiska specielní maltou,
- uloŽení ložiska na vyrovnanou úloŽrou vrstvu ze specielní malty nebo

plastbetonu.

Podlití se provádí materiálem,který je specifikoviín v projektové dokumentaci a upřesněn
v TePř. Podlití nesmí vykazovat žádné dutiny. Ložisko nesmí b;it ,,potopeno" do podlití
(obr.1214).

vzoRovÉ L|STY : MosTY - s0uČÁs1 NosNÉ KoNSTR.

ULoŽENÍ ELAsToMERoVÝcH LoŽlsEK
MD ČR

OOBoR POzETilicH
KoHUNlKÁcí
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Hotová, zabudovaná ložiska je nutné očistit od eventuelních zbýků betonu a nečistot.
Nerezové plechy (kluzné části) nesmí byt v žádnémpřípadě natřeny. Nakonec se namontuií
ukazatele posunu. Maximiální driáha posunu musí bý vyznačena na stupnici novým lepicím
páskem.

Poznámka3
Pokud loŽisko vyžaduje specielní způsob osazení, musí toto osazení omezit vzájemné
pohyby konstrukce a loŽiska po jejich styčných plochách na maximálně 5 mm nebo niŽší
hodnofu, je-li specifikována (požadovrána). Tento způsob musí b;it navrŽen tak, aby loŽisko
vzdorovalo zbýkové vodorovné síle a musí brát v úvahu vypočtené tření. Musí umoŽňovat
demontáž ložiska po zvednutí konstrukce o ma:<imálně 10 rnll1' pokud ob_iednatel

nepožaduje jinak.

Poznánka 4
Vlastní pruhyb loŽiska zahrnuje počáteční fáni osazeru, v níŽ může dojÍt k pruhybu cca 2
mm. Poté se tuhost ložiska se stoupajícím zatížením zvětšuje. Pokud je svislý průhyb pod
zatiženim rozhodující pro návrh konstrukce, musí se túost loŽiska stanovit zkouškami;
můŽe však dojít k odchylktím od zjištěné střední hodnoty v rozsahu aŽ+20oÁ.

Pozniímka 5
V zásadě se mají na konstrukci používat loŽiska stejné tuhosti. Pokud se pouŽijí podobná
loŽiska a různost tuhosti ložisek je pro konstrukci kritická (rozhodující), musí se v
dokumentaci počítat s odchylkami tlakové tuhosti loŽiska buď v rozsahu * 75oÁ hodnoty
stanovené výpočtem, nebo +15% střední hodnoty zjištěné zkouškami.

Obr. 10 PR0VEDINí PLASTBET0NOVÉ vRsmr POD LOŽ|SKEt\ll

Er$oilmwÉ wauŽof toŽsro
PTASTtrT'ON

ÚtoŽHÝ sLor
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4'4' Provádění nadloŽiskové části

Je-li nadloŽisková část prováděna zmonolitického betonu ' je nutné sparu mezi ložiskem a
bedněním (nadbetonávkou) dokonale utěsnit. Bednění kolem ložiska je nutné správně podepřít,
aby nedošlo při betonáži k poklesu bednění a přebetonování horní části loŽiska (viz obr. 1213).

Je-li nadloŽisková konstrukce provedena jako prefabrikát, je nutno preťabrikát uioŽit nad
ložiskem s mezerou 20 _ 50 mm. Mezeru se nejprve vyplní specielní maltou (plastické
maltovinové směsi ) a teprve po jejím dokonalém vytwzení se provede uvolnění prefabrikované
nadložiskové konstrukce . Postup je nutno dodrŽet podle projektové dokumentace.

LoŽiska se ukládají vodorovně. Je-li nadloŽisková konstrukce ve sklonu ( např. ocelová nebo
betonová prefabrikovaná)je nutné navrhnout klínové vložky, např. ocelovou klínovou desku nebo

lyplnění cenrentovou , případně epoxidovou maltou.

U ložisek s dráhou posunu větší než + 100 mm je nutno okraje kluzné desky (vně kluzných
plechů) stavebně podepřít tak, aby se zabránilo deformaci a naklonění desek od zatižení čerstvým
betonem.

okamŽitě po vybetonování nadloŽiskové části nebo po provedení výplňové malty je nutné loŽisko
s kluznou deskou uvolnit a odstranit fixační šrouby omezujicí pohyb loŽiska. Výjimku tvor'í
loŽiska dočasně Íixovaná, která se uvolní až ve vhodném statickém působení' které je určeno
dokumentací.

obr.l1 - Zabudovuté ložisko somezením pohybu shomí kluznou deskou. LoŽisko osazené do
plastbetonu

Zhotovitel vyplní protokol o zabudování každého ložiska , kteý potvrdí objednatel. Vzor
protokolu viz Příloha D TP 1ó0.
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4.5. Chyby zabudování loŽisek

l) tlecentdr*é osození daek

ZAPUSTENI

I

I

4 t'|tÍilÍ'oběžÍÉ loti{@€ de*y

3) zopusarí bŽidoÚď' de*|r do nmrÉ bnslÍúce

obr. 12 _ Chyby zabudoviíní ložisek
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Vll' PRoHLIDKY, ÚonŽgn n yýrtllĚnA ElAsTonneRoyýcn loásex
í. Všeobecně
Prohlídky atdržba loŽisek se obecně provádí podle ČsN z: 622t _ Prohlídky mostů pozemních
komunikací, s dďším upřesněním jednotliqých úkonů dle TKP, kap.22 čl.22.3.3' TPP ložiska a
TePř pro provoz ložiska.

V rrímci všeobecného dozoru nad mostním objektem se provádí vizuální prohlídka' především
posouzením polohy ložiska a rovinatosti ložiska. o prováděných prohlídkách vede správce
zéwtarn. RovněŽ o kůďé údfŽbě nebo opravě se provádí záznaÍrt, ktery se zaKádá k mostní
evidenci.

2. Béžnáprohlídka
Běžnou prohlídku vykonává správce mostu.. Při běžné prohlídce se prohlédne stav a funkěnost
ložisek. Kontroluje se čistota podložiskové a nadložiskové části. Zjistí se, zdajsou ve spravné
poloze a v celé ploše dosedacích částí doléhají. Zda nejsou porušeny ochranné nátěry ( ochrana
proti korozi), nejsouJi v okolí loŽisek trhliny. Ložisko se zaměří a zapiše se teplota konstrukce a
teplota vzduchu.
Do formuláře pro běžrré prohlídky se vyplní zjištěné údaje. Y závěru protokolu se vyplní údaj
k případnému návrhu opatření k nápravě.

3. Hlavní prohtídka

Hlavní prohlídku vykonává osoba' která má oprávnění ministerstva dopravy ČR. ulavni prohlídka
ložisek je součástí hlavní prohlídky mostu. Provádí se v intervalech dle ČsN z:ozzt.

4. Mimořádná proh!ídka

V případě živelné nebo podobné nehody na mostě, pokud mohlo dojít k narušení konstrukce
loŽisek, případně při nadměrné deformaci konstrukčních částí a dalších pruvodních pÍíznacích
jejich nebezpečného oslabení (trhliny, kotoze, otevření spar apod.) zajistí správce mosfu u
oprávněné osoby provedení mimořádné prohlídky.

5. opravy a odstraňování závad

Rozsah údržby, oprav a opatřent k zabezpečení dopravy uvádí v přiměřeném rozsahu Příloha A
CSN 73 6221, vzory formulrířů pro běŽnou a hlavní prohlídku lze ve zjednodušeném obsahu
konstrukčních prvků odvodit z Pfflohy B téže noÍmy.

6. Vyměnitelnost ložisek
Podmínky, kdy ložisko nebo jeho uložeru přestavá plnit svou funkci, obsahuje TPP ložiska, příp.
TePř nebo dokumentace stavby. Ziú<7adrum hlediskem, zda má b;it ložisko vyměněno, opraveno'
je výsledek prohlídky a měření loŽisek 

' 
kde má bytzaznamenáno:
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o Poškození ložiska trhlinami, nesprávnou polohou, nesprávným nastavením, nadměrným
posrrnem a deformací

o Stav styčných ploch a kotveď ložisek (pokudje kotveno)

o Nastavení ložiska vz}rledem k teplotě

. stav kluzných ploch

o Stav protikorozní ochrany

o Viditelné poruchy konstrukce v těsné blízkosti loáska.

Podle stavu ložisek se roztroduje při návrhu opravných prací o variantě :

. Výměna ložiska

. oprava ložiska

o Oprava uložení ložiska

o Rektifikace loŽiska.

ó.1. Výměna loŽiska

Aby se zabránilo poškození mostní konstrukce (nebo konstrukce mostu podobné) nefunkčností
loŽisk4 případně když se provádí oprava nebo rekonstrukce mostní konstrukce' oprava spodní
stavby nebo změna statického systému konsttrkce, provede se výměna loŽiska.

V1iměnou se rozumí náůtrada stávajícího ložiska:

. Stejným typem ložiska se stejnou funkcí

. Jinjrrn typem ložiska se stejnou funkcí

o Stejným typem s jinou funkcí

. Jinyrn typem s jinou funkcí.

Při statické změně mostní konstrukce se provádí dvě poslední varianty. Ložisko se musí ve všech
případech posoudit ze statického hlediska a v Žádném případě nesmí byt překročena přípustrá
napětí ve spodní stavbě ( příp.nosné konstrukci).

LoŽisko musí splnitpožadavky a1e ČsN 73 620I,il. l5.t2, ČsN 73 6206, čl.178, TP 120, čl.
5.5.3.8.4. aTP 75.

Vltl. zAJlŠrĚní KVALITY

í. Dodávka a skladování
1.1. Všeobecně

Za kvďifu ložiska ruěí výrobce a zhotovitel na zěildadě smlouvy s objednatelem a
podzhotovitelských smluv.Výrobce ložiska garantuje dodrŽení TPP pro daný typ ložiska.

1'2. ochrana proti bludným proudům

ocelové črísti elastomerových ložisek u nichž je stanoveno ochranné opatření proti vlivu bludných
proudů, musí splnit podmínky TP l24.
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1.3. Skladování

Způsob dopravy a skladoviíní musí odpovídat TPP ýrobce. Ložisko musí bý skladovráno

v chnáněné expozici před klimatickými vlivy. Nesmí být porušen obal loŽisk4 aby nedošlo
ke znečištění loŽiska (viz kap vI l 2, bod c.)..

't.4. osazení
Musí být provedena opatření zabtařvjíci zrrečištění částí ložiska, zvláště při provádění
nadložiskové a podložiskové části.

2. Prúkazní zkoušky

Prukazní zkoušky materiiílů loŽisek zajišttje qýrobce/doyozce' přičemž protokoly s výsledky
zkoušek a jejich hodnocení posouzením splnění kvalitativních parametru dle kapitoly 22 TKP jsou
přílohou dokladu o vydaném prohlríšení o shodě.
Pro certifikaci výrobku dle $5 Nařízení vlády č. 16312002 Sb. je nutno zkoušet předepsané
parametry (viz tab.ě. 1 ).

Přejímka a prukazní zkoušky vybraných materiálů loŽisek jsou uvedeny níže. Přejímku aprtkazn
zkoušky betonu a ýútúe stanovuje kap.18 TKP, zkoušky oceli a antikorozní ochrany kap.l9
TKP, TP 84 a CSN EN 1337-9.

Pr EN 1337-3 definuje měřitelné charakteristiky hotovych ložisek. Dále je uveden pouze přehled.
2.1 Modul pruŽnosti Ve smyku

2.I. ]. Smvkový modul při nízké teplotě
2.I.2. Smvkový modul po stárnutí

2.2 Smyková soudrŽnost

2'2.]. StryvkoYý, soudržnost při okolní teplotě
2.2.]. Sm)lková soudržnost po stárnutí

2.3 Tuhost v tlaku

2.3.]. R}lchlá tlalrovó zlrouška - zkoušIra na mezi trhlin
2.3'2. Kontrola při zatížení v tlaht ( úroveň 3 provedení zkoušlcy)

2-4. opakované zatíŽení v tlaku

2.5. Statické pootočení

2.5.]. Zkouška při mimostředném zatížení
2. 5. 2. Zkouška vratného momentu

2.6. Odolnost proti ozonu
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2.7. PTFE / smyková zkouška elastomerové soudrŽnosti ( přilnavost)

Účelem kontrolních i průkazních zkoušek j e zajistit, aby se ložiska půdorysných rozměru ď
900 x 900 mm vyráběla vyhovujícím způsobem. U ložisek větších rozměrů se musí
odběratel a qýrobce/dodavatel dohodnout na rozměru nebo rozměrech ložisek, která se
podrobí zkouškrím.

3. odebírání vzorků a kontrolní zkoušky

Kontrolní zkoušky zajišt'uje zhotovitel ve smyslu TPP v'ýrobce a TePř. odebírráď vzorků a
kontrolní zkoušky betonů a materiálů použiťých kuložení ložiska stanoví kap.18 TKP a
TePř.
Kontrolní zkoušky musí být provedeny laboratoří se způsobilostí podle metodického pokynu
SJ-PK,.část IIl3 -Zkušebnictví. Laboratoř musí bý odsouhlasena objednatelem/správcem
stavby.

3.1. Kritéria kontrolních zkoušek

Při kontrolách výrobků, uvedených v normě EN 1 33 7- l 0 je třeba kontrolovat tato kritéria :
- Horní a dolní líc ložisek musejí byt po celé ploše ve styku s pffslušnou črástí konstrukce

(horní i dolní dosedací plochou konstrukce).
Pokud je styk mezi výše uvedenými plochami nedokonďý, je řeba překontrolovat úhel

mezi horní a dolní plochou konstrukce a jeho souhlas s dokumentací
- Překontroluje se velikost pruhybu každého loŽiska abyse zajistilo, že jev tolerancích

dokumentace
- Provede se vizuální kontrola pffstupných hran. Rozměr a poloha jakýchkoliv trhlin nebo

prasklin nebo nerovnoměrných výdutí se zaznamená
- obě styčné plochy (horní i dolní) konstrukce se překontroluji' zda nejeví známky posunu

ložiska z původní polohy (pohyb mohou prozradit čemé šmouhy).
Pokudje to v daném případě vhodné :
- kontroluje se čistota kluzných ploch a výsledky se zaznamenají
- kontrolují se ochranné nátěry ďnebo ochrana proti prachu, zda nejevi známky porušení a

výsledky se zaznamenaji.

4. Přípustné odchylky

Přípustné odchylky při výrobě stanovuje TPP vyrobce, při osazení dokumentace stavby TePř.
Mezni úchylky součástí ocelových črástí ložisek z vysokopevnostních ocelí jsou uvedeny v ČsN
73 26lt,tab.I6 a17.

4.1.Výrobní tolerance

4.1.1 Půdorysné rozměry
Tolerance linerímích rozměru jsou -2 mm + 4 mm.

4.1.2 Tloušťka vrstev elastomeru
Střední tloušťka je arimetickým pruměrem tlouštěk, naměřených v 5 bodech větší plochy,
jak je uvedeno niže:
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obdélníková plocha
Kruhová plocha
Eliptickáplocha
osmiúhlá plocha

rohy a sfred
rohy vepsaného ětverce a střed
konce dlouhé a krátké osy a střed
středy stran opsaného obdélníku a střed.

4.1.3 Vnitřní vrstvy
5mm< {< 10mm:
střední hodnoty: jmenovitá tlouštka + 15 ya

jednotlivá hodnota: jmenovita tlouštka + lsyo
10mmŠtj< 15mm:
střední hodnota : jmenovitá tlouštka + 12yo nebo 0.9 mm

(vyšší z obou hodnot)
jednotlivá hodnota : jmenovitá tlouštka + 12 oÁ nebo 0.9 mm

(vyšší z obou hodnot)
l5mm < tj < 25mm:
střední hodnota : jmenovitátlouštka *l0yo nebo 1,5 mm

(vyšší z obou hodnot)
jednotliváhodnota :jmenovitátlouštka +l0Yo nebo l,5 mm

(vyšší z obou hodnot).

Poznámka
Všechny měřené hodnoty platí pro wzt,ňué plechy (t;). Pro zrněření tlouštky jednotlivé
vrstvy je nutno zkušební loŽisko rozřiznout.

4.1.4 Vnější vrstvy
Jmenovitá vzdiílenost mezi omezujícím materiálem a vnější plochou je 2,5 mm (ložiska typu
B dle tab'3). Tolerance této tloušťky je -0l+2 mm. Pro vnější vrstvy o tloušťce přesahující
2,5 mm platí tolerance, uvedené v ě|. 6.2.l (pr EN 1337-3) za předpokladu, Že tato
minimální tloušt'ka v jejich důsledku neklesne pod 2,5 mm.

4'1'5 Tolerance celkové tloušťky ložiska
4.I.5.l Tolerance střední tlouštky (T6o)

Střední tloušťka je aritmeticlcým průměrem hodnot tloušťky naměřených ve všech rozích a
ve středu. Tolerance střední tloušt'ky T66 vo vztahu ke jmenovité tloušťce jsou :

T66 < 100 *2mm
100< Tr.,n< 150 *3mm
150< Tuo +4mm.

4.l.5.2 RovnoběŽnost lícních ploch
Přijatelné změny tloušt'ky mezi dvěma sousedními rohy jsou 0,2 %o vzájemné vzdálenosti
obou bodů nebo 1 mm (vyšší z obou hodnot) pro půdorysné rozměry loáska menší než700
x 700 mm, 0,3 Yo vzájemné vzdálenosti obou bodů nebo l mm (vyšší z obou hodnot) u
půdorysných rozměrů větších než700 x 700 mm.

4.1.5.3 Rovinatost
Rovinatost líce loŽiska se posuzuje přiložeďm pravítka ve směru úhlopříčky (nebo pruměru)
nazatěžovaný líc loŽiska. Mezeramezi břitem pravítka alícem ložiska nesmí přesríhnout 0.3
% délky úhlopříčky (nebo pruměru) nebo hodnofu uvedenou níže (vyšší z obou hodnot) :

Tto š 50 t 1,0 mm
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50 < Tt'o < 100 t 1,5 mm
100 < T6o < 150 + 2,0 mm
150 < Tm t2,5mm.

U vypuklých powchů lze styčný bod pravítka přizpůsobit, aby se zajistilo, že mezery na
obou koncích jsou stejné.

4.1.6 TlouŠťka krycí vrstvy vrstveného ložiska
Minimá]ní vzdálenost mezi ýzÍllžrtým ocelovým plechem a hranou ložiska musí b;it 3,5
mm.

4.2 YýAuŽné ocelové plechy Vrstvených loŽisek

Tolerancejmenoviqých hodnot délky a šířky : + 2 mm/ _1 mm
Tolerance jmenovité hodnoty tloušt'ky : tj

ti > 4 mm * 1,1 mm/-0,4 mm

Rovinatost ýznňných ocelových plechů se hodnotí přiloŽením pravítka ve směru
uhlopříěky (nebo pruměru) k povrchu plechu. i|dezera mezi bňtem pravítka a lícem plechu
nesmí přesahnout I % dé|ky úhlopříěky (nebo pruměru) nebo 1'5 mm (vyšší z obou
hodnot).

5. Nepřípustné odchylky

Je-li výsledek zkoušky nebo kontroly výrobku nevyhovující, musí'v.ýrobce přijmout opatření
k nápravě nedostatků. Výrobky, které neodpovídají požadavkům, musejí bý výazeny a
pffslušně oznaěeny. Po odstranění nedostatků se zkouška nebo kontrola bez odkladu opakuje
za předpokladu, že to je technicky moŽné a nutné jako důkaz, že závady byly odstraněny.

6. Výrobní kontrola

6.1. Všeobecně

6.1.1. Účel
Výrobce musí provádět pruběŽné vyrobní kontroly ( kontrolu tovární r{roby). Vhodný způsob
výrobní kontroly je systém Íizerukvďity podle ČsN pN ISo řady 9000.
Vyrobce zodpovídá za orgatizaci účinné rea|izace výrobní kontroly, přičemŽ ji muŽe delegovat
na osobu, která má potřebnou pravomoc :

o identiťrkovat posfupy prokazující shodu výrobku pro stavebnictví v pffslušných sfupních
o identifikovat azaznafilenat jalcýkoli případ neshody
o identifikovat případy a postupy k nápravě neshody.

6.1.2. Dokumentace
Výrobce musí vypracovat a pruběžně aktualizovat dokumenty definující systém vyrobní kontroly,
kteqý se uplatňuje.
Dokumentace ýrobce a uplatriované postupy musejí být vhodné pro qýrobek a posfup jeho
qiroby. Systémy vyrobní kontroly musí zajišťovat příslušný stupeň důvěryhodnosti průkazu shody
výrobku, což zahrnuje :
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a/

bl
cl
dt

vypracování dokumentovaných posfupů a pokynů pro operace výrobní kontroly v souladu s
požadavky části pr EN 1337 1 (viz 6.1.3)'
účinnou rcalízasi těchto postupů a pokynů,
zántalntěchto operací a jejich wýsledkťr"

využívani těchto výsledků k nápravě jakýchkoliv odchylek, nápravu důsledků takouýchto
odchylek, řešení případů neshody z ruch vyplývající a v případě potřeby revizi postupů
výrobní kontroly k odstranění příčin neshody.

6.1.3 Postupy
Výrobní kontrola zahmuje tyto posfupy :

al specifikaci a verifikaci (ověřovráď) surovin a souěiístí,
bl kontrolu a zkoušky prováděné během vyroby qýrobku ve stanovené frekvenci,
cl ověřovr{ní a zkoušky dokoněených výrobků ve frekvenci, která můŽe b;it stanovena v

technických specifikacích a pŤiryůsobena výrobku a jeho výrobním podmínkám.

Poznámka 1

Postupy, uvedené ad bl, se týkají jak jednotlivých stádií qýroby samotného výrobku, tak i
výrobního zaŤízeni, jeho seffzení, vybavení, typu výrobku a skladby výrobního posfupu a jeho
složitosti, citlivosti jednotlivých vlastností ýrobku na proměnlivost qýrobních parametrů, atd.

PonÁmka2
S ohledem na postupy, uvedené ad cl tam, kde není kontrola dokončených qýrobků při jejich
uvedení na trh, musí qýrobce zajistit
- balení a odpovídající podmínky manipulace a sk]adoviání zabrariující poškození qýrobků,
- aby vyrobek zůstával i nadiíle ve shodě s technickými specifikacemi,
_ aby byla provedena kalibrace příslušných měřicích a zkušebních přístrojů.

6'2. ověřování a zkoušky

6.2.1 Všeobecně
Výrobce musí vlastnit nebo musí mít k dispozici zaŤízeni, vybavení a personál, který mu umoŽní
provádět nezbytná ověření a zkoušky. Tento požadavek může on nebo jeho zastupce splnit
uzavřením subdodavatelské smlouvy s jednou nebo několika organizacemi nebo osobami, které
mají potřebné dovednosti a vybavení.

Výrobce musí kalibrovat nebo ověřovat a udržovat kontrolní, měřicí a zkušební zaŤizení, ať patÍi
jemu nebo někomu jinému, v dobrém stavu tak, aby mohl prokazovat shodu qýrobku s jeho
technickými specifikacemi. ZaÍízení se musí používat v souladu se specifikací nebo zkušebním
systémem, na který specifikace odkazuje.

6.2.2 Sledování shody
JeJi to nutné, sleduje se shoda jak v jednotlivých fazích qýroby, tak i v hlavních fazích jebo
zabudováni. Sledovríní shody podle potřeby sleduje nýrobek v celém procesu jeho výroby tak, aby
se pouŽily pouze výrobky, které prošly všemi mezikontrolami a mezizkouškami.

6.2.3 Zkoušky
V současnosti lze provádět zkoušky uvedené ve Stavebním technickém osvědčení (STo)
certifikace, resp. v technickém návodu pro posttzovríní shody (TN).
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Zkoušky se provádějí v souladu se zkušebním plrínem (zatím informativní je postup provádění
zkoušek metodami uvedenými v pr EN 1337-3).
Poznámka
Vsfupní typovou (průkazní) zkoušku výrobku může provést srím výrobce. V tomto případě musí
zkoušku schválit autorizovaná osoba.

Výrobce musí zavést a pruběžně vést záunarrry prokazující, Že ýrobek byl podroben zkouškám.
Tyto záznamy musejí ďetelně prokazovat, zdaýrobek splnil zadaná kritéria přijatelnosti. Pokud
výrobek tato kritéria nesplňuje, musí se posfupovat podle ustanovení platných pro nevyhovující
vyrobky.

6.2.4 Zacházení s nevyhovujícími ýrobky
Jestliže výsledky kontroly nebo zkoušky prokáŽí, že qýrobek nesplňuje poŽadavky, musí se
neprodleně přijmout náptavná opatření. Nevyhovující výrobky nebo sady se oddělí ařádné označí.
Po opravě vad se příslušná zkouška nebo ověření opakuje.

Pokud byly výrobky doďány dříve, nežbyly k dispozici výsledky zkoušky nebo ověření, musí se o
tom vést záznarty, aby bylo moŽto vyrozumět odběratele.

6.2.5 Záznamy a ověřování a zkouškách (Rejstřík uýrobce)
Výsledky výrobní kontroly se musí řádně zaznamenávat v rejstříku výrobce. Do rejstříku se
zarunmenává popis qýrobku, datum výroby, použitá zkušební metoda, výsledky zkoušky a kritéria
přijatelnosti spolu s podpisem osoby, zodpovědné za kontrolu, která provedla ověření.

S ohledem na v'ýsledky kontroly, které nesplňují poŽadavky EN 1337, musí být do rejstříku
zanesena také přijata náptavná opatření (např. provedení další zkoušky, úprava výrobního
postupu, vyzmetkovarrí nebo oprava výrobku).

V případě dohledu třetí osoby musí být týo ziunamy k dispozici této třetí osobě k nahlédnutí.

6.3. Sledovatelnost

Výrobce nebo jeho zástupce zodpovídáza úplnost zázrlrrm'ůo jednotliých qýrobcích nebo sadách
qýrobků včetně jejich výrobních detailů a charakteristik, jakož i záznami osob, k nimŽ se t5rto

výrobky a jejich qýrobní detaily musí dát vysledovat. V určiých případech _ např. u hromadné
vyroby _ však přesné vysledovríní není možné.

lx. PRoJEKToVÁNÍ

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací spolu s příslušn;ými kapitolami TKP-D
(kap.l, 6, 8) stanoví podrobnosti a věcný obsďr jednotliých sfupňů dokumentace. Nrísledující
ustanovení upřesňují dokumentaci v rozsahu tykající se elastomerových loŽisek.

í. Dokumentace pro územní rozhodnutí ( oÚn )

uvádí ve výkresových příloháchvzorový pfičný řez s popisem značení ložisek, v technické zprávě
uvede projektant poŽadavky na ložiska.

50

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



TP 160

2. Dokumentace pro stavebnÍ povolení ( DSP }

zahmuje:
- v technické zprávě řešení uložení konstrukěních částí objektu a nríroky na loŽiska

s určením podložiskov é a nadložiskové konstrukce
- vyýčovací schéma ložisek, jejich prostorovou polohu v souřadnicích
- vzoroý příčný řez s veškerými stavebními podrobnostmi konstrukce
- statický výpočet, náwh, materiálové a konstrukční řešení ložisek
- prnkazproveditelnosti.

3. Dokumentace pro zadání stavby ( Dzs )

zpřesňuje DSP.
V soupisu prací se deťrnují ýpy loŽisek dle EN (kowené, nekotvené, s úložnou deskou,

s podkladní deskou a další kombinace) s předpokládanou svislou a vodorovnou únosností a
předpokládan;ými deformacemi.

4. BéŽná realizační dokumentace zhotovovacích prací ( RDs )

zahrnuj e podrobné vytyčovací schém4
výkresy tvaru a výztl:že podložiskových konstrukcí
detai ly kotvení, nadlo ži skové konstruk ce vy ztužené, nevy z1užené.
statický qýpočet
hodnoty nastavení ložisek v závislosti na teplotě

5. Výrobnětechnická dokumentace ( vTD )

umoŽňuje výrobcům a áotovitelům ložisek zajistit přípravu vyroby arealizovat stavební
objekt v kvalitě vyžadované objednatelem.

Výrobně technická dokumentace musí obsahovat:
_ výrobkové a materiiílové specifikace podle položek aýkazuýměr
- TPP vizll.4
_ technologický předpis pro osazení amontáž ložisek . (TePř).

6. odborná způsobilost, systém řízení a zabezpeěování kvality dokumentace

Způsobilost uchazečelzhotovitele k zajištění jakosti projektovych prací se prokazuje a
dokladuje podle MPSJ-PK, Čast Út:Projektové práce.
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pŘÍlonv:

A _ Názvosloví

B - Zkratky

c - Seznam technických norem a literatury

D.í _ Protokol o osazení ložisek

D-2- Vzorová tabulka ložisek
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PRILOHA A

PoUŽITÉ NÁzvoslovÍ

Vsázkn Ysázkaje charakteristická směs elastomeru nebo směsi
elastomeru použité pro výrobu loŽisek nebo určité
mnoŽství stejných sloŽek vyrobených ve stejném tvrdícím
stroji.

Makromolekulární látku která se vraci k přibliŽně
počátečnímu Stal'u, rozměrům a tvaru i po znaěné
deformaci mal1ým namáháním a jeho uvolněním

Elastomer

Elastomerový btok(EB) Je blok vulkanizovaného elastomeru, ktery muže bý
vyztužen jedním nebo více oceloými plechy.

Elastomerové ložisko(EL) LoŽisko, které obsahuje elastomerový blok.

Vyztužené ložisko Elastomerové loŽisko uvnitř vyzfižené jedním nebo více
ocelovými plechy chemicky vázanými během
vulkanizace

Prosté blofulvé ložiskl Elastomerové ložisko , které obsahuje prosty elastomer
bez vyfrlŽení, neobsahuj e vyáuŽený blok.

Kluzné elastomerové ložisko Yyzfužené loŽisko s PTFE vrstvou na horním povrchu,
která může byt vulkanizována přímo na vnější vrstvu
elastomeru nebo připevněna k ocelové desce ve styku
s kluznou deskou.

Kuzná deska Součást, která nese a je přímo přilehlá k části kluzného
powchu ložiska. MuŽe b;ft :

- jediný díl austenitické oceli
- tenká deska z austenitické oceli připevněná

k podkladní desce z měkké oceli
_ tenká deska z austenitické oceli vánaná

k elastomerové mezivrsťvě, ktetá je
vulkanizovaná k podkladní desce z měkké
oceli

Kluzný povrch Polyetrafluorethylenová (PTFE) vrstva vulkanizovaná:
- pffmo na homí povrch elastomerového

bloku
- na úložnou desku zavukanizovanou do

homího povrchu elastomerového bloku
- na homí povrch horní podkladní desky

elastomerového loŽiska (v současnosti
převažuje)'
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StIačení

Vychýlení

Pootočení

Vratná síla

Vratný moment

Posun ložiska

Nnrhoý posun ložiskn

Roz s ah návr hov é ho po sunu

Nastavení ložiskn

Přednastavení ložiskn

Srovnóvací rovina

ÚIozró rovina
Měřící rovina

Pásové ložisko

Vrchní kluzný povrch

Yzájenné rovnoběŽné přiblížeru wchního a spodního
povrchu elastomerového bloku

Yzájemné posunutí vrchního a spodního povrchu
elastomerového bloku
v rovnoběárých rovinách
Yzájetrlré naklanění vrchního a spodního povrchu EB

Síla vyvozená v ložisku jeho vychýlením

Moment vyvozený v ložisku jeho pootočením

je posun horní kluzné desky oproti pevnému tělu ložiska.
Hodnota posunu je kladná, jestliŽe se kluzrrá deska
posouvá ve směru od pevného loŽiska resp. od bodu'
kteý se na mostě nejméně pohybuje.
Hodnota největšího posrrnu od jedné krajď polohy ke
druhé krajní poloze, ktery garantuje výrobce ložiska po
celou dobu Životnosti ložiska jako bezpečně moŽný.
Návrhový posrrn loŽiska vyjádřený kladnou a zápomou
částí od vnitřní polohy ( většinou středové).
Realizace určité části posunutí ložisk4 tzn. posunutí
kluzné desky oproti tělu loŽisk4 před osazením ložiska
nebo pň vyloučení funkčnosti loŽiska do určené polhy.
Hodnota nastavení je většinou velikost posrrnu kluzné
desky od středové polohy. Nastavení je kladné, jestliŽe se
I<7uzná deska posouvá ve směru od pevného ložiska resp.
Ve směru od bodu , ktery se v tomto směru na mostě
nejméně pohybuje.
Realizace nastavení ložiska ve vyrobním závodě na
zál<Iadě předpokládarých hodnot určujících údajů, které
nastanou při aktivaci loŽiska.
Rovina totožná s plochou uvnitř loŽisk4 na kterou působí
roznesené tlaky z elastomerové wstvy a která je urěující
pro směr výslednice sil na spodní stavbu mostu.
Rovina totožná se spodní plochou loŽiska
Rovina určená výrobcem. Rovina je rcvnoběžná
(s předepsanou chybou) se srovnávací rovinou. Na této
ploše se provádějí kontrolní měření vodorovnosti.

Prosté blokové ložisko, pro které se délka rovná nejméně
desetinásobku šířky.

Polytetrafluorethylenový powch vulkanizovaný na
elastomerové ložisko ve styku s kluznou deskou, která
dovoluje relativní přenášené posunutí.

Posun mezi podkladní ocelovou deskou a elastomerovým
blokem při napětí o ( o min

Prokluz
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pŘÍr,orra B:

ZKRATI(Y

CR
NR
pphm
PTFE
sLs
ULS

PolychloroprenovápryŽ
Přírodní pryž
Stomilióntrí čríst podle objemu (objemová jednotka)
Polytetrďluorethylen ( tefl on)
Mezní stav použitelnosti
Konečný mezní stav
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pRLoHe c :

sEzNAM TECHNIcrÝcrr pŘonprsŮ .q. Nonnm

ČsN zr oo:s
ČsN zz :ooo

Zatižení stavebních konstrukcí.
Výroba a kontrola betonových stavebních dílců.

ZákJadni ustanovení pro navrhoviíní.
Proj ektování mostních obj ektu.
Prohlídky mostů pozemních komunikací
Provádění ocelových mostních konstrukcí
Provádění betonových konstrrrkcí-Čr*t t : Společná ustanovení
Beton-Čast 1: Speciťrkace, vlastnosti, qýroba a shoda
Defi nice a rozděleni oceli.
Hutnictví železa. Definice ocelových výrobků
Plechy tenké zoceli tříd 10-t6 válcované zatepla. Rozměry.
Pásy a pruhy z oceli tříd 10 a 11 viílcované za tepla.
Pásy a pruhy vá]cované za studena z oceli tříd 1 0 ů 16 a 19.
Rozrněry.
Nawhování oceloqých konstrukcí.
Črxt t: obecná pravidla a pravidla pro pozeÍ}ní stavby.
ocelové konstrukce. ZéilrJadni ustanovení pro výpočet.
Zkoušení stavebních objektů. Konstrukcí a dílců. Společná ustanovení.
Provádění ocelových konstrukcí.
Uchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí'
ochrana proti korozi. Metody korozních zkoušek.
Všeobecné poŽadavky.
ZáHaďni požadavky na zkoušení jakosti systémů proti korozi.
ochrana proti korozi. Kovové a nekovové anorganické povlaky.
Y intálnt kontro la vzhl edu.
Kor.y, slitiny, povlaky kovové a nekovové anorganické. Atmosferické
korozní zkoušky.
Pryž. Stanovení hustoty
Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti nátěru na kovovém povrchu
v atmosferických podmínkách.
Nátěrové hmoty. odolnost nátěru proti ohni.
Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti proti střídrání teplot.
Svďování a příbtlmé procesy. PÍíprava svaroých ploch.
Svďoviání apříbllzné procesy. Svďování ocelí pod tavidlem
Normalizace souvisejících čirrností _ Všeobecný slovník
Nrízvosloví technické diagnostiky.
Jednotky SI a doporučení pro jejichuživán.
Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě.
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti.
Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců.
Přesnost geometrických parametrů ve ýstavbě.

Spoleěná ustanovení.
ČsN z: 1201,ČsN p ENV 1992-1-1 Nawhování betonových konstrukcí.
ČsN z: tzos Betonové konstrukce.

ČsN z: ozot
ČsN z: ozzt
ČsN z: zoo:
ČsN p ENv 13670
ČsN pN 206-l
ČsN pN 10020
ČsN pN 10079
ČsN +z s:ot
ČsN +z s:+o
ČsN +z s:so

ČsN p ENV l993-|

ČsN z: tsoo
ČsN z: zo:t
ČsN z: zoot
ČsN zr zot t
ČsN tso 11845

ČsN or stot
ČsN o: sto:

ČsN pN ISo 85ó5

ČsN oz t+os
ČsN oz :oqo

ČsN BN ISo 3231
ČsN oz:oqg
ČsN pN Iso 9692-|
ČsN pN Iso 9692-2
ČsN pN 45020
ČsN ot otos
ČsN tso tooo
ČsN z: 02I2-I
ČsN z: 0212-5

ČsN zl ozoz
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ČsN zr ozos

ČsN z: 0210-1

ČsN z: 0210-2

ČsN z: 0212-|
ČsN zr 0212-6

ČsN gN ISo 2064

ČsN pN ISo 868
ČsN tso:z

ČsN tso qzzz
ČsN tso 2768-I

ČsN tso oqgg

ČsN oz:ogz
ČsN tso z+og
ČsN BN 1337 - 1

ČsN pN 1337 -2
pr EN 1337-3
ČsN pN 1337 -7
EN 1337 - 8
ČsNpN 1337 -9
EN 1337 - 10
ČsNBN 1337 -Il
DIN 414I
TKP staveb PK,
kap. 19
TKP staveb PK,
kap. 18
TKP dokumentace
staveb PK
TKP dokumentace
staveb PK,
kap.6
TKP dokumentace
staveb PK
kapitola 8
TKP staveb PK,
kap.22

TP 75

TP I2O

Zál<ladni ustanovení. ( 1 99 5 )
Geometrická přesnost ve qýstavbě. Zásady výpočfu (1995).

Geometrická přesnost ve qýstavbě. Podmínky provádění, část l:
Přesnost osazeni (1992).
Geometická přesnost ve qfstavbě. Podmínky provádění, část2:
Přesnost monolitických betonoých konstrrrkcí ( l 993).
Geometrická přesnost ve qýstavbě. Kontrola přesnosti (1996).
Geometrická přesnost ve rnýstavbě. Kontrola přesnosti, část 6:

Statistická analýza a přejímka (1993).
Kovové a jiné anorganické povlaky. Definice dohody týkajicí se měření
tloušťky.
Plasty a ebonit- Stanovení tvrdosti vtlačoviáním hrotu twdoměru (Shore)
Pryž z vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků. Stanovení
tahových vlastností.
Korozní zkoušky v umělých atmosferách. Zkoušky solnou mlhou.
Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezni úchylky délkoqých a úhlových
rozrrěru
Kovové a jiné anorganické povlaky. Zkouška oxidem siřičitým
s povšechnou kondenzační vlhkostí.
Stanovení odolnosti nátěru při úderu.
Nátěrové hrnoťy. Mfižková zkouška.
Stavební loŽiska _ Všeobecná pravidla navrhoviíní (2002)
Stavební ložiska _ Kluzné prvky (2001)
Stavební ložiska - Elastomerová ložiska
Stavební ložiska _ PTFE kalotová a cylindrická loŽiska (2002)
Stavební ložiska _ Vodící loŽiska a konstrukce
Stavební ložiska _ ochrana ( 1999 )
Stavební ložiska _ Kontrola aidržba
Stavební ložiska _ Doprava a skladování (1999 )
LoŽiskave stavebnictví (Díl 14, 140, 150)

ocelové mosty a konstrukce

Betonové mosty a konstrukce
samostatné kap. 1- Všeobecně

Mostní objekty a konstrukce

Vybavení a součásti pozemních komunikací

Mostď ložiska

Uložeď nosných konstrukcí
mostů pozemních komunikací

Úa*aa,opravy a rekonstrukce betonoqých mostů pozemních komunikací
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TP 84 Protikorozní ochrana oceloqich konstnrkcí

vL 4 Vzorové listy PK - Mosty

MPSJ Metodický pokyn systému jakosti pozemních komunikací
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pRÍrona o :

D.l PRoToKoL o oSAzENÍ r-,oŽrsnx

Strana I

Protokol
o osazení ložisek

Stavba :

Objekt:

Popis objektu:

Postup výstavby:

Objednatel: Zhotovitel:

Druh ložisek: Výkres ložisek č. :

Výrobce: Dovozce:

Projektant: Nezávislá kontrola:

Příloha : Schéma rozmístění ložisek
Podložiskov é, nadložiskovó vrstvy
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Strana 2

0 1

I Identifikace
Ložiska Podpěra ě.

2
Ložisko č.

3
Druh ložiska (dle CSN EN 1337 _ 1)

4
ozrračení loŽiska v'ýrobcem

5
Návrhové zatiŽent svislé N' [kN]

vodorovné H- [kN]

vodorovné H" [kNl

6

7

8 Návrhové posunutí v *a [mm]

v u+ lmml9
10 Přednastaveni n o* [mm]

n.' lmml11

12 Výkres loŽiska č.

13 Po dodríní Dafum dodání

t4 Shoda s ýkresem loŽiska

15 Dodací list

16 Y yloŽeni' uloŽení, přikrytí

17 Oznaěeru na horním povrchu

18 llkazatel posunu

t9 Typovy štítek

20 Měřící rovina ,konzola

21 Provizorní zpevnění

22 Cistota a stav PKO
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23
Před
osazením

Místo osazení

24 Podložisková konstrrrkce

25

26 Nadložisková konstrukce

27

28 Zvednutí nosné konstrukce daťčas

Síla [<ň{] lzstednuti [mm]29

30 Způsobilost styčných ploch dolní
homí

31

32

osazení

Nastavení n * [mm]

n, [mm]

33

34 odchylka od vodorovné [mm] ve směru x

ve směru y35

36 Zřízeru podložiskové vrstvy daťčas

nadložiskové vrstvy dat/čas37

38 Tlouštka podložiskové wstvy [rrun]

nadložiskové wstvy lrrun]39
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40
Začátek
funkce

BetoniáŽ nosné konstrukce daťčas

4t Spuštění nosné konstrukce daťčas

42 Teplota nosné konstrukce "C

43 Uvolněníprovizomího4pevnění daťčas

44 Ochrarra kluzrrých prvků

45 Cistota a stav PKO

46
Počáteění
měření č.0

Další měření
c-

Dat/ěas

47 Teplota vzduchu/teplota NK oC

48 Posun pro l oC ve směru x

ve smeru y
49

50 odchylka od vodorovné [mm/m] ve směru x

ve směru y51

52 Poloha ukazatele [mm] ve směru x

ve směru y
53

s4 Vůle v kluzné spáře [mm] mÍlx.
min35

to Vůle ve spráře naklápění max

57 (deformace ve směru v 
' )

Ínrn

58 Cistota a stav PKO

59 Stav podloŽiskové vrstvy

60 Stav nadložiskové wstvy

61 Stav konstnrkce loáska
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Kontroloval:

obj ednateUSprávce stavby :

Pom.: omačení'symbolů je ve shodě s ČsN Btt 1337-1
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D.2 VZoRovÁ rnnULKA r,oŽrspx

I Nrázev aoznačenimostu

2 Identifikační označení ložiska

Typ ložiska (soulad s tabulkou)"

3 Počet

4 Materiál
v dosedací ploše l)

Horní povrch

Dolní povrch

5 Průměrné
kontaktní napětí

tNitr"rrl

Homí povrch Mezní stav
použitelnosti
Mezní stav únosnosti

Dolní povrch Mezní stav
pouŽitelnosti
Mezní stav únosnosti

6 Náwhové zatížent
(síla)
tkNl

Mezrrí stav
použitelnosti

Svislá síla
N

max

od stálého
zatížení
mln

Příčná síla V y'so

Podélná síla V *'so

Memi stav únosnosti Svislá síla N
Příčná síla V y'ua

Podélná síla V *'uo

7 Posun
Imm]

Mezní stav
použitelnosti

Kladný Příčný V wcrli

PodélnÝ V w crli

záporný Příčný V wcdt

Podélný V y<rlr

Mezní stav
únosnosti

Kladný Příčný V v.udi

Podélný V Y tlrli

zapomy Pffčný V v.udr

Podélný V x.udr
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I Pootočení
Irad]

Mezní
stav
použitel
nosti

kladný Příčný C[ y,sdi

Podélný C[ x,sdi

zápomý Příčný C[ y,sdr

Podélný Cf, x'sdr

Maximální rozsah
Il00xradlkN]

Příčný C[ y'sdm

Podélný C[ x,sdm

9 Maximrální
rozměry ložiska
lmml

Horní povrch Příčné

Podélné

Dolní powch Příčné

Podélné

Celková vyška

10
Přípustné pohyby v ložisku od
montiížních zařízeru |mmf

svislé

příčné

podélné

11 Reakce od posunů v mezním stavu
použitelnosti [mm]

Příěné W y,sd

Podélné W x'sd

t2 Reakce od pootočenív meznim stavu
použitelnosti [mm]

Příčné M y,sd

Podélné M *,sd

l3 Požadovaný typ kotvení Homí powch

Dolní powch

t4 Zvláštni poŽadavky Uvedou se požadavky, případně do pfflohy.

" např. cementová maIta,polymermalta, monolitický beton, prefabrikovaný beton, ocel,
dřevo.
Pozn. : onačeni symbolů ie ve shodě EN 37-symoouJe
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