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Ú-.zod_

Technické podmínky''Zesilování betonorrých mostů pozemních
komunikací externí 1epenou ýztuží a/nebo spřaženou žeIezo-
betonovou deskou'' platí pro opravu a zesíIení nosných kon-
st'rukcí mostů. Technologie s exLerní lepenou výztuži je
vhodnější pro menší objekt'y, orientačně pro rozpětí jednoho
pote do L2 m. Provádění s deIšími rrýztužnými plechy nebylo
Žatím wyzkoušeno. U větších konst'rukcí je vhodnější použít
jiné způsoby zesílení, např. pomocí volných předpínacích ty-
čí nebo kabelů. Nosnou konsErukcí zde v užším slova smyslu
nerozumíme jen hlavní nosnou konstrukci Lrámowých a desko-
,rých mostů, ale í konstrukce jinak než vodorormě uložené
a roměž např - táhla obloukowých žeIezobetonowých mostů
s doIní mostovkou a jejich příčná či větrová ztužidla. Po-
psanou technologíi 1ze použít i u jiných než silniěních mos-
tů a samozřejmě i u pozemních a vodohospodářských Staveb.
Schválením TP 74 se současně ruší Prozatímní technologický
pokyn TP 40 oprawy železobetonolých nosných konstrukcí sil-
níčních mostů pomocí ext,erní ocelové výzxuže, schváIený býv.
sD tw čn čj . sD/2-Io4ot/9o z 3 .7 " ]-99o, kLerý TP 74 spolu
s TP 73 nahrazují v ceIém rozsahu.

Te rrní rr). d'e f írr j- ce

Uvedeny jsou jen pojmy, které nejsou normové, jsou má1o zná-
mé nebo kt,eré jsou pří1iš obecné a jeví se vhodné je speci-
fikovat.
2.L Bxterní ýztuŽ - ýzLuŽ, kEerá se ke konstrukci připo-
juje zvenčí, dodatečně, pro její zesíIení. Klasickou rrýzLuž
betonowých konstrukcí, která se do konstrukce vkládá při je-
j í betonáži, j e v této souvislost'i možno nazvat' výztuží
vnítřní nebo interní. TYto technické podmínky se zabývají
pouze ocelovou externí ýztuží. Interní ýztuž nadbetonované
spřažené desky je zpravidla z béžné beLonářské rrýztuže.

2.2 oprava - uvedení konst,rukce do sLavu v jakém by1a před
poškozením popř. po svém zbudování.

2-3 Zesílení - t'aková úprava konstrtrkce, kt'erá ztýší její
zatíŽitelnost.
2-4 Kotvení externí výztuŽe - spojení téEo výztruže s opra-
vovanou betonovou konst'rrrkcí buď pomocí bodově působících
spoj ovacích prost'ředků (ne j častěj i ocelovftni hmoždinkamí,
vzpínadIy, šrouby) nebo p1ošným sIepem (wytvrzenou pryskyři-
cí) nebo nejčastěji kombinací obou způsobů.

2.5 ocelová hmoždinka - jednoduché zařízeni, které využívá
rozpěrných účinků kužeIe, a s1ouží k silovému spojení
přichycovaného předmětu s masirmím podkladním materiálem.
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2.6 Prys}ryřice - přírodní i syntetické látky šírokého spek-
t'ra v1astnost'í' v primárním st'anr od nízkoviskozních až po
tuhé, Přo účely technologií d1e těchto TP jen syntetícké,
nízkovískozní, používané k lepení, Iamínování a 1ití. Vlast-
nost,i pevných 1át'ek získávaj í t'yto kapaliny po smísení
s tvrdídLy za vhodných Eeplotních podmínek a následném rry-
tvrzeni. Ň.jznámějšími jsoú pryskyřice epoxidové, v ČB vyrá'
běné v řadě druhů.

2.7 Etrloxidové pryskyříce - kapa1iny, obsahující více oxira-
nových skupín v jedné molekule. Při t'vrdnut'í se převádějí
nízkomolekulární epoxidové monoméry a o1igomery na net'avi-
telné a nerozpustné polyméry.

2.8 firrdidla (t'užidla) - rátky s1oužící k přeměně tekutých
pryskyřic v pevn'é hmoE,y. Podle sr,ých vlastností buď reagují
s pryskyřicemi a sEávají se součásLí rzytvrzené sícě (tvrdid-
la po1yadiční) , nebo jen poIymeraci v pryskyříci vyvoIají,
ale samy se jí neúčastní.

2.9 Plnidla (plniva) - jemně mleté, většinou mínerální Iát-
ky sloužící k zahuštění pryskyřic, které dodávají pryskyřicí
tíxotropní vlast,nost'i a zvyšují její modul pružnost'i.

2.Lo Separátory jsou prostředky, kter'y'ní se brání připojení
exLerní ýzLuŽe k opravované konst'rukci v mísLech, kde Eo
není žádoucí, eventuálně nežádoucímu slepení ext,erní ýz-
t'uže s podpěrnou konstrukcí.

2.L\ Přeprava nadměrného nákladu - přeprava nákladu vozj-d-
lem překračujícím povolenou celkovou hmotnost vozidel při-
puštěnýcrr k sílničnímu provozu podle vyh1ášky č. I02/1995
sb. (hmot'nost t'ěchto vozidel může obecně překročít, normovou
zatížitelnost příslušného mostního objektu) .

3 CeL}<.orrá }<.orrcetr>ce Otr>ra-\,Z

Velká řada starších, většinou monolit'ických žeIezobetonorrých
nosných konstrukcí na sítí pozemních komunikací ČR není áo-
statečně únosná, prot,ože byla budována pro nižší požadovanou
zatíŽíueInost, řada konst'rukcí starších i novějších je po-
škozena následkem nedostatečné péče, následkem změny chemic-
kého složení ovzduší, následkem zbytečného zrrýšení Llouštěk
mostních vozovek a rowněž opakovanými přepravami nadměrných
nákIadů, které nebyly správcům ohlášeny a protí jejíchž
účinkům nebyly objekty zajištěny. Poškozeni se projewuje
různě, nejčastěji korozí ýztuŽných v1ožek, nadměrnými trva-
lými průhyby, společně pak snižováním zatížitelnosti objektů.
Řešení nabízí dodatečně přípewňovaná externí ýztuž, kterou
se nosná konstrukce zesí1í v nedostatečně vy'ztužené ob1asti
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tažené a železobet'onová spřažená deska, kterou se konst'rukce
zesí1í v nedostatečně dímenzované oblasti t,lačené. oboj í ře-
šení je čast'o možné ap1íkovat' samostatně. Yýztuž je tvořena
ocelowými plechy potřebného profílu a připevňuje se ke kon-
strukci prosEřednict.vím slepu (epoxido\rýTní či j inými prysky-
řicemi) v kombinaci s bodovým kotvením srých konců a pokud
možno i bodorým kotvením mezílehlým. Pokud se má konstrukce
jen opraviE trzn" uvést do sLavu v jakém by1a před poškoze-
ním, hraje klíčovou ro1i zjištění os1abení příčného rozměru
interní ýztuže, nejčastěji korozí. Přesně se procent,o osla-
bení stanowuje obtížně, přestože míst,a koroze jsou většinou
viditelná nebo alespoň 'thlásí'' svoji po1ohu korozirmím za-
barvením. Zde je na místě podrobný diagnostícký průzkum,
podte TP 72. Poškozeno bývá jen omezené množsLví int'erních
výztuŽných vložek a procent'o poškození je ma1é, vět'šinou
nepřekračuje 5 3.
Externí výzť.už je při svém použítí omezena orient'ačně maxi-
má1ní tloušť.kou plechu 3, 0 mm (z důvodu kvalit'y slepu)
a st'ejně tak šířkou plechu, která činí max. 250 rrm (aby byly
wyt'lačeny ze slepu k okrajům všechny vzduchové bubliny).
Sírnější plechy wyžadují dokonalejší bodové kotvení a širší
ptechy dostatečnou perforaci. DéIka ext'erní ýztuže závisí
na ve1íkostj_ a způsobu poškození konst,rukce a musí být navr-
žena v projektové dokument'aci opralry.
Při zesíIení železobetonového průřezu exLerní ýztuží často
nastává situace , Že t,ent'o nerryhoví v t'lačené oblasti. v ta-
kovém případě se musí únosnost' zýáit" úpravou statické výšky
průřezu, zvět'šením tlačené oblast'i, obwykle přibetonováním
zesilující železobetonové desky plně nebo částečně spřažené
se st'ávající konstrukcí. Spřažení se dosáhne pomocí kozlíků
se závlačemi, ocelorých hmoždinek uperměných ve stávající
konstrukci, nebo pomocí kot'ev či šroubů vlepených do v)rvrta-
ných otvorů a spojených s interní ýztuŽí nad'betonované des-
ky.

4 P<>rr ž L1c'-é rrta-Eeriá-J-1z

4.L Bxterní výztuŽ

Běžné pIechy podle čsm +z o]_]_8 z oceIí ve stavu 1-o ooo.o,
10 000.1, 10.-000.2 tzn. tenké plechy s povrchem pod1e rozmě-
rové normy čsN azs:o]-.]-, čsn 42fiÓL.2 a ve scúpni kvality
a rovinosLi are čsx 4253oL.2 nebo podle 425301-.3. Postači
však zcela rovinosti dIe 42530]_.1 t.j. plechy jednoduše rov-
nané. vyrábějí se v šířkách 1000-1500 mm a délkách podIe ob-
j ednávky. Pokud není při přípravě pásů externí ýztužek dispozici zatízeni, kLeré by potřebňou déIku mechánicky
odděIilo (běžné stříhací zaŤizeni je na délku 2000-2500 mm),
je poLřeba plechy svařovat. Vhodné je Lak činic v místě,
které nebude v oblasti maximá1ního namáhání a je třeba při
Lom použít, zkušeného svářeče, aby spojení bylo rovinné.
Abychom se l'ryhnuli svařování, je vhodnější použít svít'kovou
pásovinu, která se dodává ve větší metráži (así ]-00-150 m,
záLeží na t1.). V L'omto případě je potřeba nejprve na rovna-
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cích váIcích pásovinu srovnat a nast'říhat na požadované dél-
ky.
ProtoŽe z ýroby je povrch ocelorrých pIechů znečistěn mast,-
notou nebo při delším skladování se projewuje povrchová ko_
toze, musí se před lepením mechanicky očist'it' a lepená Stra-
na plechu zdrsnit pískováním nebo příěným broušením hrubým
flexokotoučem. Požadovaných vlastnost'í se dosáhne nejlépe
otryskáním. opačná sLrana, kt,erá bude přícházet' do styku
s at'mosférou, S€ má chránit Žárov'ym pokovením nebo kvalít'ním
ant'íkorozirmím nátěrem. Předpisy pro tloušÉky pokovení wy-
tvořené u některých dodavaE'elských firem zaručují až dvace-
tipět'íletou životnost pro pov1aky 0,040 mm Zn+o,160 nrn A1 -

4.2 Lepící \rrsLva - slep

Jako hmot'u pro lepící vrstrnr je nejvhodnější použít vytvrze-
né epoxidové pryskyřice, kt'eré ze snadno dostupných prysky-
řic mají nejvyšší modul pružnost'i (wyšší neŽ 2700 MPa)
a ptíznLvou cenu. K penetraci je vhodné používat epoxidovou
pryskyřicí o nízké viskozitě (max.]_,0 Pa.sl25 C) , k lepení
Se použije epoxidové pryskyřice o viskosítě 4,0 - 6,5
pa.s/25 c. Její viskozita po smísení s t'vrdidlem pro v]-astní
Iepení Se ještě zýéi vhodným plníd1em, viz. odst. 4.6, Lak-
Že získá téměř 100? t'ixotropní vlastnost'i. Epoxidy se mísí
s tvrdidly v poměrech uváděných výrobcem.
Minimální permost vyt'vrzené pryskyřice ve smyku vyžadovaná
pro 1epení externí ýzLuže je 10,0 MPa, informatirmí smršti-
t'elnost, 0, 5* . Vybrané druhy epoxídowých pryskyřic t'yt'o pod-
mínky splňuj í. Vytvrzené i newytvrzené čisté pryskyřice
zkouší a osvědčením (certifikátem) wybainrje rýrobce, vytvr-
zené komposice (s p1nid1em) zkouší zhotovitel zesílení. Po-
st'upuje při tom d'Ie základní Čsm 64 1301 , viz. odst. 10, na
kt'erou navazuje řada norem zkušebních. Podle příslušných
ustanovení kap. VI. uvedené norTny se ťéž řídí bezpečnost
a ochrana zdraví pří práci. Epoxidové pryskyřice pro st'aveb-
ní úče1y maj í podIe wýrobce veImí nízkou toxicitu ' Hořící
pryskyřici je možné hasit práškem, pěnou, Co= a vodní mlhou.

odpady vzníkaj ící pří zpracování epoxidor,ých pryskyříc se
1ikvídují nás1edovně :

obaly nevralné Se po řádném vyprázdnění likvidují formou že_
lezného šrot'u. Při jeho úpravě se nesmí používat' post'upy
s otevřeným ohněm (řezání pIamenem ap.) . ZbyLky neriytvrze-
ných pryskyříc a tvrdidel - odpady kat'egorie N a Z se likvi-
duj í spálením ve vhodných spalormách průmyslowých odpadů.
zbytky vyt'vrzené kompozice - odpady kategoríe o Se likvidují
bud' spáIením ve vhodných spaIovnách průmys1owých odpadů nebo
Se skladují na určených skládkách.

4.3 Betonový podkIad

Všechny železobetony tvořící nosné konstrukce jsou svojí
rmítřní kvalitou vhodné k lepení externí ýztuže. Horší je
to S Lvarem a kvaliLou povrchu. Poněvadž t'IoušÉka 1epící
vrst,rry má jen lokálně dosáhnout 2 rnÍn, je třeba nerormý nebo
korodovaný povrch betonu opracovat broušením Lak, aby tuto

5
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podmínku spIňova1. NěkLeré nejkvalít'nější betony s povrchem
pewným a rolmým ner'ryhowr:j í naopak právě pro svoj í dokona-
Iost'. Povrchová vrst'víčka vzniklá ztvrdnutím cementového
mléka u bednění, zv1áště bednění ocelového, je pří1iš hlad-
ká, méně permá než jádro betonu a má1o propustná pro pene-
trující pryskyříce. Je důležité jí odstranit s použitím oce-
Iowých kartáčů (náročné na čas a pracnost), Iépe pak drátko-
\rými okIepávadly či otryskáním pískem. Poslední jmenovaný
způsob je nejvhodnější a připraví skut'ečně ídeáIní povrch
pro penetraci_ a samotný slep. Vlhkost podkladního betonu
nesmí být' větší než 47, jeho t'eplota musí být' min. 5"c a
max. nerormosti 2 ttun/2,0 ffi.
Povrch st'ávajícího betonu určeného k zesíIení nadbeLonováním
musí být vhodně upraven. Zbytky staré izolace a zkorodovaná
čásL betonu musí být ot'ryskána t'lakovou vodou nebo opísková-
na. Styčný povrch spojovaného betonu se doporučuje před be_
ťonáží penetrovat polymery pro lepší spojení starého a nové-
ho betonu. Permost v tahu povrchové vrstwy betonu v obou
případech má být min. 1,5 MPa (víz Čsm z: 6242) .

4 -4 Bodowé kot'vení externí ýztuŽe
Mechanické kotvení konců ýzLuže plní ro1i montážní, Stabi-
Iízač.ní a silovou. Po zvednut'í plechu opat,řeného 1epící
vrstvou přichyt'í kotry ýztuž k podhledu na dobu než se sta-
čí podepřít celá plocha externí ýztuŽe. Stabi1ízační funkci
přebírají během tvrdnuEí pryskyříce, kdy brání ukIouznut,í
wýzt'uže do stran. Silovou funkci mají kotvy po zatvrdnutí.
KoLvy, zv1áště u menších nosných konst'rukcí, přenášejí znaé-
nou část sil mezi výztuži a betonem a brání odlupování konců
externí ýztuže v]-ivem dynamického nebo mnohokrác opakované-
ho namáhání. Druh, počet' a veIikost kot'evních prvků určí
v návrhu opravy statik.
K bodovému kotvení ýztuže byIy iryzkoušené a doporučuj í Se
ocelové pozinkované hmoždinky o průměru šroubu L2 ffi, je-
jichž kot'ermí hloubka má být min. Bo mm. Méně vhodné jsou
samostatné šrouby s šestibokou hlavou zalepené do přesně
vrLaných ot'vorů st'ejné hloubky. SamostaLné šrouby se ukazujíjako měkčí, zato svým průměrem o 4 až 6 mm menším než průměr
t'ě1a hmoždinky méně narušují nosnou konstrukci v místě osa-
zení. Příčná (střihová, smyková, kolmo k ose šroubu) dovole_
ná únosnost těchto wyzkoušených kot'evních prvků je 18 kN,
návrhová se doporučuje uvažovat 11 kN (u betonů nižších t'říd
než B 30 přiměřeně méně).
Připewňování plechů pomocí nastřelených hřebů ukazalo toz-
porné výsledky a nedoporučuje Se. Část beconu okolo vstřele-
ného hřebu se odlomí, odtlačuje plech od lepené pIochy. od-
lomené kousky nejsou penetrované ani slepené.

4.5 Separátory

eři přit'lačování 1epené ext'erní ýzLuže k betonowým nosným
konst'rukcím se používají různé podpěry. K zabránění s1epu
t'ěcht.o podpěr a externí ýztuže se použij í f oIiové separát'o-
ry.

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



4"6 Plnídla
Při 1epení externí ýztuže se musí kvů1i zpracovatelnost'i
plnit' epoxídové lepidlo vhodným plnidlem, které dodá směsí
Eíxot,ropní vlast'ností. Tyto v1asťnost'i sp1ňuj í prakticky
všechny jemně mleté mineráIní suroviny se zrnem menším než
o,o20 rrm. Pro všechny používané epoxidy se osvědčí1 jemně
mIetý kysličník křemičitý, jehož cena a vlasEnost'i jsou
v příznivém poměru.
Plnid1o způsobuje, že při Iepení nestéká pryskyřice z ý-
ztužnýcln plechů, nevytéká z míst kde je spára silnější (to
zkvalícňuje slep, spoří pryskyřici a zr4''šuje modu1 pnržnos-
tí) . z jiných plnídel l-ze jmenovat' jemně m1etý vápenec (fi-
ler) s obdobnýmí vlastnostmí. Mísí Se snadnějí s pryskyřicí,
ale jeho t'ixotropní vIastnosti jsou méně výrazné a zvětšuje
jej í hmotnost'.

4.7 Interní ýzťuž nadtret'onované desky

Výztuž nadbetonované desky se navrhuje z rovných výztužných
vložek bez ohybů, při horním i spodním povrchu. Rozměry vlo-
žek i j ej ich vzdá]-eností stanoví proj ekt'ová dokumentace.
Vzdálenosti vložek se v obou směrech doporučuj í orienLačně
200 nrn. ',IýztwŽné ocele se dodávají ve třech stupních prově-
řené jakosti podle čstv +z o]-39 s ósvěd'čením jakoÉti. Póužívá
Se oceI ]-0 425 (v) . z hledíska svařítelnosLi má tato ocel
nejvhodnější parametry. Pro lryzLuž nadbet'onované zesilující
desky 1ze rorměž q1užít i KARI sítí, nebo svařovaných sítí
z lýztruže ]-0 425 (v) při zachování odpovída jící navržené
p1ochy výzťuŽe.

4.B Spřahující pnr}ry nadbetonované desky

K přenesení podéIných smykových siI ze zesílované konst'rukce
do nadbetonované desky se použijí ocelové kozlíky se závla-
čemí, okovaná čeIa nosných konstrukcí (k přivaření výztruže),
ocelové hmoždínky, kot'wy a šrouby vlepené do konstrukce ob-
dobně jako při kotvení externí výziuže. Spřahujíci prvky
jsou kotvené v otvorech vrtaných do zesilované konstrukce
nebo i do spár, pokud jejich rrýp1ň splňuje kvalítu betonu
předepsanou pro zakotvení spřahujících prvků. Jejích množ-
ství, velikost', kvalit'u, polohu a hloubku kot'vení st'anoví
proj ektová dokument'ace.

4.9 Beton nadbet'onované desky

Návrh, příprava wýroby, výroba, doprava, zpracování, ošetřo-
vání a kontro1a jakosti čerstvého i zt'vrdlého betonu se říd'í
ustanoveními Čsli pg}w zos a čstv z: 6206. Tam jsou uvedeny
požadavky na jednotlivé složky čerstvého bet'onu, požadavky
na v1asLnost'í během zpracování (zpracovate1nost, obsah
vzduchu a vody) i požadavky na kvalitu zt'vrd1ého betonu
a způsoby jeho zkoušení (pewnost, vodoEěsnost, hmotnos!,
tvar i rozměr). Spřažená nadbeLonovaná deska musí být' prove-
dena z bet,onu mín. B 28 . Kontrolní zkoušky čerst'vého
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a zt'vrdIého betonu se provádí v rozsahu dle Čsn pnrv z06
a TKP 18. Základní pravidla pro zhotovení nadbetonované des-
ky jsou shrnuEa v odst.. 9"

Prriz}<'rrrn z e S i ]- c>rza.rré
}<.orrsErr-rk'ce, rněřerrí

Před ap1ikací externí výztuže je E'řeba získat det'ailní ín-
formace o opravované konst'rukcí' Pokud exístuje projekt,ová
dokumenLace, je možno jen informatirmě ověřit, zda konst'ruk-
ce jí odpovídá, pokud dokumentace neexistuje, je třeba ji
atespoň v nejnutnějším rozsahu pořídít. Stačí např. dokumen-
Lovat ponršené t'rámy. Jako podklad pro průzkum j e nutná
h]-awní nebo mimořádná prohlídka mostu dle Čstv z: 622L. Ná-
sIedný průzkum se provádí dle TP 72 _ Díagnost,ický průzkum
mostů pozemních komunikací. Měřením je zde míněno wyhledání
polohy a velikost'i vnitŤní výzLuže, určení st,upně její koro-
ze a zjištění kvality bet'onu včetně jeho karbonatace a obsa-
hu so1í. Pokud je zjištěná výztuž nest'andartní, je nut'né téŽ
zj istit' kva]-ítu oceli. Měří se také rovinaLost povrchu beto-
nové konst'rukce, aby se mohl 'qryracovaE návrh na opracování
povrchu. Betonovou konst'r'Likci není možno před lepením dopl-
ňovat (reprof ilovaL) . vět'ší povrchové poškození (korodované
a odpadlé vrst'rry) j sou důvodem pro opuštění záměru opravovat
konstrukci t.outo metodou.

\Tá_rzr]= zesí]-errí

Návrh zesílení konst'rukce pomocí ext'erní ýztuže a/nebo
spřažené desky zpracovává stat'ik jako projektovóu dokument'a-ci. Má se při Eom post'upovat podle TP Ť3 nzesilování betono-vÝ"h most'ů.. pozemních komunikací externí lepenou lýztuží
a/nebo spřaženou železobeLonovou deskou - Pokyny pro wýpo-
čeL'' a v souladu s platnými čsw pro navrhování_ nósnýcn šĚa-
vebních konstrukcí. Projekt'ová dokument'ace musí podlé podmí-
nek na konkrétním objekt'u určit způsoby zesíIení, stánovit
stavební postupy a posoudit všechny zatěžovací st'avy např.při odlehčování nosné konstrukce odstraněním nesenýčh hňoc(vozovka ap.) a eventuální podpírání nosné konstrukce za
účelem dřívěj ší akt'ivace externí ýzLuže a nad'betonované ze-silující desky.
Návrh céž musí obsahovat' označení uzavírky most'u a vyznačení
objíždkové trasy, neboÉ t,yto zásahy do móstní konst_rukce je
většínou nutno realizovat za uzavřeného provozu.
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7 Přítr>ra-'lrr-.é práce

Mezi příprarmé práce patří řada činností, z nichž některé
byly již popsány dříve (průzkum, měření). Zde jsou pouze
chronologicky shrnuty s osLatními, které většinou při_cházejí
v úvahu.

- kont'rolní zkoušky pryskyřic a tvrdide1
- kontrolní zkoušky spřahujících prvků, pokud nejsou vybave-

ny osvědčením o jakosti, at'estem nebo certifikátem
_ příprava p1echů podle projektové dokumentace, včetně je-

jich povrchové ochrany
- příprava separáEorů odpovídajících rozměrů
- příprava crámků, podložek, dřevěných klínků, sloupků či

jiných podpěr k přichycení externí :ýztuže během Iepení
- příprava pryskyřice a tužídel do nádob určených přímo

k mísení, příprava plnidel
- stavba lešení pro pracovníky, kteří budou provádět 1epení
- inst'alace elektrocentrály ev. kompresoru
- příprava dočasného podepření externi ýztuže
- příprava povrchu betonové konstrukce pro exLerní výztuŽ

í pro nadbetonovanou desku
- příprava tyčové ýzťuže a sítí
- rr1rměření a osazení spřahuj ících prvků nadbetonované desky
- příprava drobných pomůcek a nářadí, včetně eI. kladiva

a příklepové vrtačky. Patří sem také štětce, míchadla,
stěrky, nálevky, matkové klíče, kleště, šroubováky, měřid-
1d, ředidla, nože, t'ext,ilie na čištění, ochranné a bezpeč-
nostní pomůcky, rukavice, brýIe, ochranné přilby, bezpeč-
nostní pásy ap.

- příprava osvětlení
- dovoz materiálu a jeho uskIadnění

Příprarmé práce zahrnují též vypracování návrhu (projekt'ové
dokumentace) zesíIení , víz. odst. 6.

a Připoj orzá.rrí e><L e rrrí -rÝ z' t-ta,ž e

Na vyměřenou nosnou konstrukci se při1oží plechy externí
ýzLuŽe a podepřenou st,ejnýn způsobem jako se budou podepí-
rat při 1epení. Pokud není možné podepírat přilepované
pIechy o permý terén či lešení pod mostem, musí se zajistit
jednoduché zavěšení podpůrných prvků na nosnou konstrukci
odspodu. Po připewnění plechu ke konstrukci ttl1a sucho'' se
obkreslí jejich obrys a předvrtají otvory pro kot'vení šrouby
či hmoždinkami vrtákem o průměru příchytného šroubu v jednom
ze dvou čj- více otvorů na koncích plechů. Podepření pIechů
po vyměření a označení děr se odsLraní a pokud se použijí
k příchycení hmoždinky, zvětší se oLvory v zesi1ované kon-
st'rukci na rměj ší průměr hmoždinky. Připraví se odpovídaj ící
množství pryskyřice pro penet'raci a penetrují se (s rezer-
vou) míst,a, kde budou plechy přilepeny. Plechy externí
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výzťuŽe se uloží na separační folie a s ními vodorormě na
podpěrné prvky. Připraví se odpovídající množst'ví pryskyřice
dobře promíchané s Evrdidlem a naplněné tixotropním ptnidlem
v objemovém poměru así 1:]- (nutno wyzkoušet' dle užité pry-
skyřice a teploty ovzduší). St'ěrkamí se 1epící směs nanese
na zdrsněnou a řádně odmaštěnou kontakt,ní plochu pIechu ex-
t'erní ýztuže. Společně se separační vrstvou a s podpěrným
prvkem se plech rryzvedne k beEonové konstrukci, přichytí
šrouby do jíž osazených hmoždínek a pomocí sloupků a klínů,
ev. závěsů se přit1ačí podpěrné prvky í s ext'erní ,$ztuží
k betonové konsLrukci. Lepící směs musí při tom vystoupit
z ce1ého obrysu připoj ovaného plechu na důkaz , že plech j e
dokona1e přitlačen k betonové konstrukci. Pokud nedokáže
podpěrný trámek dokonale přit,Iačit' externí ýztruž k bet'onové
konst:rrkci, je nulné Lak učinit jemnými k1ínky zaraženýmí
mezi podpěrný t'rámek a vlast'ní pIech. Plech a1e nesmí být'
vydutý !

Poněvadž práce musí být' prováděny rychle, h1armě za teplého
počasí, neboÉ čas do začátku reakce mezi pryskyřící a t'vr-
didlem po smísení nelze prodloužít, je nutné, aby jednotlivé
operace byly nacvičeny předem. Cas rrytvrdnut'í pryskyřice je
závtsLý na t,eplot'ě, druhu použitého tvrdid.Ia ev. i urychlo-
vače tvrdnutí a pohybuje se od 24 hod. do někoIíka dnů za
velmí chladného počasí. Po ceIou tuto dobu je třeba externí
ýztuž podepírat' a nosnou konstrukci nezatěžovat'. Pokud byIy
míst'o hmoždinek použíty ke kotvení konců externí lýziuuže sa-
mostatné šrouby zaražené a zaepoxidované do přesně vrtaných
otvorů v betonu, je nutné kontrolovat, zda nevyjíždějí z ot-
vorů. Pokud ano, musí se podepřít. x Lomu je poLřeba míc
připravené rezervní podpěrné prvky.

Sp řa" ž errá rra_d-]ce t. orrorra-rrá- d_e s ]<'a_

9. ]- Výroba čerstvého bet'orru

čerstwý bet'on musí srrým složením zajistit požadované v]ast-
nosEi betonu s ohledem na jeho irýrobní cechnotogii a
dopravu.
Pro vlastnosti čerstvého betonu i pro lepší organizaci práce
na staveništi je nejvhodnější odebírat' čerstvý beton smlurmě
ve stacionárních bet'onárnách. Tyto by neměly býť vzdáleny
více než 40 km od staveniště.

9 -2 Doprava čerstvého bet'onu

Doprava čerst'vého beconu je závislá na vzdálenosti místa je-
ho rrýroby od staveniště. Přeprarmí prostředky přist'avené
v betonárně k nap1nění čerstwým betonem musí být čísté
a prázdné.
Při dopravě t,ransportbetonu může dojíc ke změnám některých
vlastnost'í čerstvého betonu (např. teploLa a zpracovateI-
nost) , prot'o se rrrr:sí zajistit předepsané vlast'nosti pro
místo a dobu přejír'ky.
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9.3 Vnitrostaveništní doprava čerstwého bet'onu

Tímto se rozumí doprava v obvodu st,aveniště"Mohou
a) ŽLaby a sk1uzy - do sklonu 45o.
b) pásové dopravníky - do sk1onu 15o, doponrčená

15 m.
c) koše na čestvý beton přemísÉované jeřáby.
d) čerpadla čerstvého betonu.

9 -4 l]kládání čerstvého betonu a jeho hutnění

se použít:

vzdálenost'

Před ukládáním čerstvého beEonu se musí provést kontrola
rozměrů, Lvaru a provedení bednění, provedení a uložení w-
zluže a spřahujících prvků. Použitím vhodných distančních
podložek se zaj istí přesná tloušÉka krycí vrst'qr betonu.
Čerstvý beton musí být' zpracován co možná nejdříve po za-
míchání, v případě transportbetonu ihned po ukončení přejím-
ky, bez dodatečného přidání vody. ukrádá se rovnoměrně
v jedné vodoro'rmé vrstvě směrem od nejnížšího místa proti
sklonu. Postup uk1ádání čerstvého becoňu a jeho hutňění,
víz. odst - 9.5, Stanoví projektové dokumentace opra\ry.
čerst.ý bet'on nesmí padat z větší výšky než 1-,5 m. soúčasně
s ukIádáním se provácí hut'nění (vibrování) čerstvého betonu
ve st'ejném směru jako při jeho ukládání. PřemísÉování jíž
uložené a zhutněné vrstvy se nedovoluje.
Tep1ot'a povrchu podkladu před betonáží nesmí být menší než
5'C a teplot,a čerstvého bet'onu před uložením nesmí klesnout
pod 10-C.

9.5 Zpracování čerstvého betonu

Ke zpracování čerstvého bet'onu se používá:
a) rmitřní vibrace pomocí ponorných vibrátorů rrysokofrekven-

čních, mechanických, pneumatíckých nebo hydraulických.
b) vnější vibrace pomocí vibračních 1atí normáIní frekvence.
Zásadou při vibrování j e rormoměrné rozložení účinků víbrá-
t'orů do čerstvého bet'onu s post'upným překrýváním obIastí
účínku vibrátorů. Při použítí ponorných víbratorů nesmí být
vpichy umíst'ěny vícekrát' do sLejného místa a vzdá1enost' sou-
sedních ponorů nesmí převyšovat ]-,4 násobek vidit'elného po-
loměru účinnosti vibrátoru. Ponorný víbrátor musí mít' cako-
vou dé1ku pracorrní části, aby byl zhutněn čerstvý bet'on
v ce1é tloušÉce nad.betonované desky. Vpichy je nutno vést'
Lak, aby nedocháze1o ke styku vibrátoru s výztuží a bedně-
ním.

9.6 ošetřování betonu

Předpokladem dosažení požadovaných vlastností bet'onu je do_
držení vhodných podmínek pro hydrataci cemenE'u. Pří tuhnutí
a v počátcích tvrdnut'í je třeba, aby beton byl udržován
v normálních tepe1ně-vlhkost'ních podmínkách. Nejméně 7 dní
sLarý bet'on nesmí být qrstaven škodlirrým účinkům, jako jsou
si1ná ochlazení, ohřátí nebo vysušení. Musí být přitom chrá-
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něn před působením dešÉové, proudící nebo agresivní vody
a t'aké před mechanickým nebo chemickým poškozením. Při
ochraně proti odpařování vody se používaií rórie, rohože ne_
bo jíný vhodný způsob ošetření. Se zvlhčováním betonu se za-
počne íhned, jakmile beton zc'vrdl nat'olik, že nedojde k lry-
p1avování cemencu. Děje se tak vlhčenýmí rohožemi nebo
vIhčenýmí geotextiIíemi. Pro výrobu, dopravu, uk1ádání
a zpracování čerstvého betonu a ošet'řování bet'onu platí TKP
č.18 .
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P1echy tenké, z ccelí tříd 10 až L6,
váIcované za tepla. Rozměry
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Navrhování bet'onových konstrukcí
Betonové konstrukce. základní ustanove-
ní pro navrhování ochrany proti korozí
Zkoušení betonové směsi a bet'onu. Spo-
lečná usLanovení
St,anovení zpracovat'elnost'i betonové smě-
si
SEanovení obsahu vzduchu v provzdušněné
beEonové směsi
SLanovení permosti bet,onu v tlaku
Stanovení perrnosti bet'onu v t'ahu
NedestrukEi\mí zkoušení betonu. Společná
ustanovení
TVrdoměrné met'ody zkoušení betonu
Nedeštrrrkt'ivne skušanie betonowých kon-
štrukcir

Čsw z: 24}oabc4/86 Provádění a kontrola betonových kon-
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čsN r: 6:-00 /l/ 83
čsu z: 6180/76

ČsN zl 62ooab/75
čsu zr 62oL/95
čsm z: 62O3ab/ 86
Čsn z: 62O5abc/Bq
čsN z: 62o6a2/7L

čsw z: 6220/95

Čsw z: 622L/96
čsN z: 6242/94

čsn p ENV 206192

TP zz t"o čn

TP 73 I'ID čn

sErukcí
Názvos1oví sitničních komuníkací
Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého
bet'onu. Návrh
Most'ní názvosloví
Projektování mostních objektů
Zatížení mostů
Navrhování ocelorrých mostních konstrukcí
Navrhování betonorrých a železobet'onorrých
mostních konstrukcí
zat ížLte1nost a evídence most'ů pozemních
komuníkací
Prohlídky most'ů pozemních korm:nikací
Navrhování a provádění vozovek na
mostech pozemních kormrnikací
Beton. VlasEnosti, {roba, ukládání
a kritería hodnocení
DiagnosLický průzkum mostů pozemních ko-
munikací, technické podmínky, IMos hoI-
ding, s.r.o.- Pontex s.r.o., Praha 1-995
Zesi1ování betonorých mostů pozemních
komunikací externí Iepenou výztuží
a/nebo spřaženou železobetonovou deskou,
pokyny pro výpočet', IMos hoIding,
s.r"o. - Dopravoprojekt Brno, d. s .,L995

Ing.Miloslav Lídařík,CSc. : Epoxídové pryskyřice
Technické kvaliLatirmí podmínky staveb PK, TKP ]-B.

Bet'on pro konstrukce, IvÍD L996
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