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1.

Předmět
Předmětem TP Diagnostický průzkum mostů pozemních komu
nikací (dále jen TP) je určení cílů, účelu, rozsahu, me
tod, termínů, podkladů a postupů prací při ^provádění
diagnostického průzkumu mostů. TP navazují na ČSN 736221
- 1995.
Předmětem TP je pouze část technická.
Problematika
organizačně - technická je závislá na připravované nové
organizaci silničního hospodářství.

2.

Důvod
Důvodem
k
zavedení
jednotnosti
při
provádění
diagnostického průzkumu mostů pozemních komunikací je
zajištění :

2.1 kvality provádění diagnostického průzkumu,
2.2 nutného rozsahu a z toho plynoucí hospodárnosti provádě
ní diagnostického průzkumu,
2.3 srovnatelnosti výsledků diagnostického průzkumu provede
ného různými zhotoviteli,
2.4 sjednocení postupů a prací
diagnostického průzkumu.
3.

u jednotlivých

objednatelů

Cíl
Cílem diagnostického průzkumu mostního objektu

je :

3.1 zjištění skutečného stavu konstrukce tj. zjištění
závad
a poruch včetně určení příčin jejich vzniku,
možnosti
jejich dalšího rozvoje a vlivu na životnost a zatíži
telnost, pokud se tak již nestalo prostřednictvím hlavní
či mimořádné prohlídky mostu,
3.2 zjištění či ověření
základních materiálových charakte
ristik (kvalita betonu,
kvalita oceli,
kvalita zdivá
ap.) ,
3.3 pořízení dokumentace stávajícího stavu mostního objektu
včetně zjištění množství a polohy výztuže,
3.4 ověřování souladu chování konstrukce s výsledky
tického (dynamického)
výpočtu ( např. provedením
tických popř. dynamických zatěžovacích zkoušek),

stasta

3.5 dlouhodobé sledování objektu (sledování změn napjatosti,
změn tvaru a polohy).
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4.

Účel
Účelem diagnostického průzkumu
kání podkladů pro :

mostního objektu je zís

4.1 určení způsobu údržby objektu v návaznosti na výsledky a
závěry prohlídek mostu,
4.2 doplnění dokumentace mostního objektu,
4.3 vypracování statického výpočtu zatížitelnosti mostu,
4.4 rozhodnutí o způsobu opravy,
mostního objektu.

5.

rekonstrukce,

či demolice

Rozsah
Rozsah prováděného diagnostického průzkumu je dán úče
lem, pro který se průzkum provádí,
stavem mostního ob
přístupností jeho jednotlivých částí, vybavením
jektu,
a možnostmi diagnostického pracoviště a dalšími okol
nostmi. Rozsah prováděného diagnostického průzkumu je
možno omezit v případě, že se provádí přímo podle poža
davků zpracovatele projektové dokumentace opravy či re
konstrukce anebo jsou k disposici alespoň části dochova
né projektové dokumentace mostního objektu. Z toho důvo
du je důležité získání podkladů, viz čl. 12.
Podle rozsahu průzkumu rozlišujeme diagnostický průzkum:

5.1 základní v případech, kdy zjišťujeme jen stav objektu,
tj. při upřesnění nebo doplnění výsledku hlavní nebo mi
mořádné prohlídky mostu,
5.2 pro výpočet zatížitelnosti mostu', kdy existuje větší po
čet variant podle toho zda existuje úplná dokumentace
stávajícího stavu nebo ne a podle toho, zda bude ke sta
novení zatížitelnosti použit podrobný nebo jen porovná
vací statický výpočet zatížitelnosti. U podrobného vý
počtu je důležité,
zda bude prováděn výpočet celého
mostu a nebo pouze nosné konstrukce, nebo spodní stavby,
5.3 podrobný jako podklad pro vypracování dokumentace re
konstrukce. Součástí podrobného diagnostického průzkumu
je i doplňkový průzkum jehož požadavky vyplynou až
v průběhu rekonstrukce. Projektová dokumentace stávají
cího stavu se vypracovává v tomto minimálním rozsahu :
-

technická zpráva s popisem konstrukce a jejího stavu
půdorys
příčný řez
podélný řez
zakreslení výztuže v kritických profilech
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6. Metody
Přehled metod diagnostického průzkumu mostních konstrukcí
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

vizuální kontrola,
metody mechanické a fyzikální,
metody chemické a fyzikálně-chemické,
metody geodetické,
metody dynamometrické,
metody geotechnického průzkumu ( např.inženýrsko-geologické, geofyzikální, apod ).
Přehled a popis metod je uveden v příloze 1.

7.

Objednatelé
Objednatelem diagnostického průzkumu je :

7.1 správce objektu, který u většiny mostních objektů zastu
puje zájmy vlastníka-státu nebo obce,
7.2 investorský útvar v případě,
že diagnostický průzkum je
součástí přípravy rekonstrukce a nebo větší opravy,
7.3 jiné právnické a fyzické osoby, na které vlastníci pře
nesli své pravomoci (např.
firmy zajištující nadměrné
přepravy či investorskou činnost).

8.

Zhotovitelé
Zhotovitelem provádějícím
diagnostický
průzkum
je
odborná firma jejímž předmětem podnikání je dle zákona
č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání,
"Defektoskopie
a diagnostika stavebních konstrukcí a materiálů"
a
"Zkoušení ve stavebnictví"
a které byl podle zákona
č.570/91 Sb., o živnostenských úřadech, a podle zákona
č. 71/67 Sb., o správním řízení, vydán živnostenský list.
Poněvadž prvně uvedený zákon nezařazuje obě činnosti me
zi činnosti vázané a získání živnostenského listu tedy
nepodmiňuje autorizací stavebních inženýrů v příslušném
oboru,
je nutno v
zájmu
dodržení
kvality,
aby
diagnostický průzkumu prováděla fyzická nebo právnická
osoba, která má pro provádění příslušných prací akredi
taci, nebo je držitelem průkazu Celostátního defektoskopického střediska (CDS)
II. kvalifikačního stupně
(sa
mostatný defektoskopický pracovník)
resp. je držitelem
oprávnění ústředního orgánu státní správy ve věcech
dopravy.

9.

Termíny
Diagnostický průzkum mostních objektů se objednává na
základě :

9.1 výsledků běžných, hlavních a mimořádných prohlídek,
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9.2 potřeby doplnění dokumentace nebo její části
9.3 potřeby výpočtu zatížitelnosti,
9.4 přípravy opravy nebo rekonstrukce
9.5 plánování nadměrných přeprav.

10. Ceny
Výběr uchazeče a cena diagnostického průzkumu se u
velkých zakázek stanovuje na základě postupů dle zákona
o zadávání veřejných zakázek (obchodní veřejná soutěž,
výzva zájemcům). U zakázek malých, neomezených zákonem,
se ponechává objednateli možnost výběru zhotovitele na
základě tržního mechanismu.

11. Postup prací
Před každým zkoušením konstrukce i před provedením dopl
ňujících měření je nutné vypracovat :
"Program zkoušení a vyhodnocení", který zpravidla obsa
huje následující údaje :
11.1

11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14

identifikace konstrukce
(umístění objektu^ okres,
katastr.území,
evidenční číslo mostu, staničení, rok
postavení, existence dokladů mostu a pod.) se schema
tickým náčrtem a označením jednotlivých prvků kon
strukce,
technický popis konstrukce nebo jejího dílu^
známé údaje z projektové dokumentace nebo předcházejí
cích průzkumů,
účel zkoušení a použití zkušebních metod,
počet a rozmístění zkušebních míst,
způsob přípravy zkušebních míst,
dostupnost zkušebních míst a požadavky na její zabez
pečení ,
získání porovnávacích zkušebních těles a jejich zkou
šení ,
postup při vyšetřování konstrukce včetně použitých
přístrojů,
pokyny pro vyhodnocení zkoušek,
rozsah a způsob provedení doplňkových zkoušek,
pokyny pro vyhodnocení konstrukce,
závaznost výsledků zkoušek,
jméno zpracovatele programu.

12. Získání podkladů
Před vlastním diagnostickým průzkumem se provede co
nejširší sběr podkladů,
aby se získaly veškeré existu
jící údaje o mostním objektu.
Zdrojem^ bývá archivní
vložka objektu u správce, archivy okresní, projekčních a
investorských organizací. Hledané údaje :
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12.1 výkresová dokumentace skutečného provedení stavby,
12.2 rok stavby,
12.3 údaje o použitých materiálech, včetně příslušných zkou
šek
12.4 stavební deník,
12.5 záznamy o případných změnách, opravách nebo rekonstruk
cích,
12.6 záznamy z provedených prohlídek, diagnostických průzku
mů, případně dochovaná fotodokumentace.
13.

Dokumentace mostního objektu

13.1 Projektová dokumentace existuje:
V případě že je k disposici projektová dokumentace, ne
bo její část, provede se kontrola (oměření) základních
rozměrů všech prvků konstrukce. Případné změny se za
znamenají do výkresů. Dále se provede ověření kvality
použitých materiálů, především betonu a zdivá.
13.2 Projektová dokumentace neexistuje nebo je neúplná:
Pokud je dokumentace mostu neúplná nebo není
žádná,
provede se zaměření konstrukce a vypracování dokumenta
ce skutečného stavu. Minimálně se vypracuje dokumentace
v tomto rozsahu :
-

14.

půdorys,
příčný řez,
podélný řez,
vykreslení zaměřené výztuže,
pohled,
technická zpráva s popisem konstrukce a základními
údaji o použitých materiálech (beton, ocel)

Studium dokumentace
Studium dokumentace se provádí jednak povšechně před
první prohlídkou objektu, jednak podrobně před provede
ním hlavní nebo mimořádné prohlídky.

15.

Určení skutečného stavu konstrukce
Po prostudování a doplnění dokumentace objektu se pro
vede mimořádná prohlídka ( dle ČSN 73 6221 )
při které
se určí :

15.1 stav mostního objektu případně jeho jednotlivých částí
odděleně
(spodní
stavba a nosná konstrukce
včetně
mostního svršku a vybavení).
15.2 zjištění rozsahu poškození objektu,
druhu závad a
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pravděpodobného důvodu jejich vzniku,
15.3 požadavky na údržbu objektu, jeho opravy nebo rekon
strukci,
15.4 požadavky na doplňující diagnostický průzkum konstrukce
a případné další průzkumy.
16.
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10
16.11
16.12
16.13
16.14
16.15
16.16
16.17
16.18
16.19
16.20
16.21
16.22

16.23

16.24
16.25

Základní předpisy
CSN 73 0038 Navrhování a posuzování stavebních kon
strukcí při přestavbách,
ČSN 73 1311 Zkoušení betonové směsi a betonu,
ČSN 73 1317 Stanovení pevnosti betonu v tlaku,
ČSN 73 1329 Úprava tlačných ploch betonových, zkušeb
ních těles,
ČSN 73 1370 Nedestruktivní zkoušení betonu,
ČSN 73 1371 Ultrazvuková impulzová metoda skúšania
betonu,
ČSN 73 1372 Rezonančná metoda skúšania betonu,
ČSN 73 1373 Tvrdoměrné metody zkoušení betonu,
ČSN 73 1374 Kombinovaná nedeštruktivná metoda skúša
nia betonu,
CSN 73 2011 Nedeštruktivné skúšanie betonových konštrucií,
ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí'
ČSN 73 6174 Stanovení modulu pružnosti a přetvárnosti betonu ze zkoušky v tahu za ohybu,
ČSN 73 6220 Zatížitelnost a evidence mostů pozemních
komunikací,
ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací.
ČSN P ENV206 Beton. Vlastnosti,
výroba,
ukládání a
kritéria hodnocení
ČSN 73 2401
Provádění
a
kontrola
konstrukcí
z předpjatého betonu.
CSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech
pozemních komunikací
Katalog zjevných závad mostních objektů pozemních ko
munikací 1991,1995
Pokyny pro prohlídky mostů na silnicích, 1992
Zásady pro vypracování projektu diagnostiky a údržby
betonových mostů, 1988
Pokyny
pro
jednorázové
zvýšení
zatížitelnosti
silničních mostů, 1990
Pokyny pro posuzování technického stavu a pro zvýšení
trvalé zatížitelnosti betonových silničních mostů,
1990
Směrnice, Základní ochranná opatření pro omezení vli
vu bludných proudů na mostní objekty poz. komunikací,
1992
Metodický pokyn - Dokumentace elektrických a geofyzi
kálních měření bet. mostů PK, 1995
TP Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace, 1995
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A. PŘEHLED METOD DIAGNOSTICKÉHO PRŮZKUMU
MOSTŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
1.

VIZUÁLNÍ KONTROLA

Vizuální kontrolu představuje podrobná prohlídka mostu s po
pisem všech zjištěných závad. Dle ČSN 73 6221 se sleduje:
- obnažení, podemletí a sedání základů, stav záhozů a ledolamů, účinky poddolování,
- stav ložisek a kloubů, jejich poškození, znečištění,
zre
zivění, poloha, doléhání, konzervace povrchů, stav krytů,
vysunutí kvádrů pod ložisky,
- poloha, počet, délka, šířka a odhad hloubky trhlin s urče
ním jejich pravděpodobného původu,
- obnažení výztuže betonových konstrukcí,
místní oslabení
jednotlivých konstrukčních prvků, tj. koroze betonu,
oce
li , apod.,
- prověšení nosných konstrukcí,
viditelné deformace jedno
tlivých konstrukčních prvků,
jejich posunutí, vybočení
a jiné změny nosných prvků,
nedokonalá funkce mostních
závěrů, jejich dovření či zanešení, stav uzavřených dutin,
chování konstrukcí při přejezdu těžkých vozidel a prudkém
větru,
- pravděpodobně
nezainjektované
kanálky
předpjatých
konstrukcí, jejich případné naplnění vodou,
- vadná místa spojů ocelových konstrukcí, (uvolněné a přeru
šené šrouby a nýty, trhliny na koncích svarů a v koutových
svarech), poškození nárazem, deformace (vybočení, prohnutí
otevření spár, zprohýbání spojovacích částí členěných pru
tů) , kmitání prutů, nadzvedání z ložisek, odvodnění koutů,
zatmelení spár, koroze ocelové mostovky,
- nedotažené svorníky dřevěných konstrukcí a uvolněné hřebí
kové a lepené spoje,
poškozené hmoždinky, oslabení hnilo
bou,
otlučením a sesycháním, účinnost ochranných nátěrů
a impregnace proti vodě, odvodnění úžlabí zvláště u lepe
ných spojů,
- poškození konstrukcí chemickými vlivy (účinky používaných
chemických rozmrazovacích prostředků,
vliv ovzduší, výfu
kové plyny u nadjezdů nad železnicí),
- uvolňování kamenů zděných konstrukcí, vyloužení a vyplave
ní malty ze spár, odpadnutí a uvolnění omítky, vyboulení
a rozpad částí
zdivá,
deformace
klenby,
odtržení
poprsních zdí,
- přímé i nepřímé důkazy o porušení izolace nebo jejího
chybného provedení, zatékání vody na konstrukci a prosako
vání vody, výskyt vlhkých míst, výkvětů, výluhů a inkrus
tací (krápníčků),
- stupeň opotřebení povrchu vozovky, jeho drsnost , větší
nerovnosti, vyjeté koleje, výtluky, vybouleniny, prohlubeniny
(i na nájezdech mostu),
zvětšení hmotnosti vozovky
opakovaným zesilováním, trhliny vozovkového krytu, měknutí
živičného povrchu, jeho odvodnění příčné a podélné, odvod
něné vozovky před mostem ve směru přitékající vody,
- poklesy přechodových desek, výškové změny mostního závěru,
jeho upevnění a deformace,
- stav mostních říms (okapový nos, prosakování vody),
- poškození a stav mostního vybavení :
odvodňovací zařízení
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(mříže odvodňovacia, odpadní žlaby a potrubí) ,
záchytné
bezpečnostní zařízení
(zábradlí,
svodidlo a zábradelní
svodidlo, jeho výška, druh zábradelní výplně, její husto
ta, dilatace a její funkce, bezpečný způsob jeho ukonče
ní), osvětlovací zařízení, překrytí středního dělícího pá
su (mostního zrcadla), dopravní značky týkající se mostu^
zábrany (protikouřové, protidotykové, protinárazové, krycí
a isolační), stálé revizní zařízení,protihlukové stěny,
- cizí zařízení a jeho koexistence s mostem (potrubí, kabe
ly, chráničky),
Zjištěné závady a poruchy se zpravidla zakreslují do zjedno
dušené výkresové dokumentace (půdorysy, pohledy ap.),
která
se získá z archivu nebo se grovede náčrt (schéma).
Používá
se při tom terminologie dle CSN 73 6200 Mostní názvosloví a
Katalogu zjevných závad mostních objektů PK .
Součástí vizuální kontroly je fotodokumentace, která dokla
duje veškeré zjištěné závady a při dalších prohlídkách slou
ží k porovnání vývoje závad a poruch, které nebyly odstraně
ny. Pro zcela speciální potřeby se pořizuje jako dokumentace
stavu mostního objektu videozáznam.

2.

MECHANICKÉ A FYZIKÁLNÍ METODY

Při všech metodách je nutné provádět přípravu a vyhodnocení
všech měření v souladu s ČSN 73 2011 (Nedeštruktívne skúša
nie betonových konštrukcií), která předepisuje počty zkouše
ných míst a vyhodnocení měření.

2.1. Oklepávání
Základní metodou zjištění stavu objektu je oklepávání jed
notlivých prvků konstrukce (týká se především betonových a
zděných konstrukcí). Při tom se zjiščuje jednoduchým způso
bem přibližná hloubka a rozsah poškození.
V případě silné koroze krycí betonové vrstvy a následné ko
roze výztuže,
je možné odstranit nefunkční krycí vrstvu
a zjistit procenta oslabení jednotlivých profilů.

2.2. Tvrdoměrné metody (sklerometrie)
2.2.1 Pro zkoušení kvality betonu se používají dle
ČSN 73 1373 (Tvrdoměrné zkoušení betonu) tyto metody :
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4

Špičákovy tvrdoměr,
Waitzmanův tvrdoměr,
kuličkový tvrdoměr,
Schmidtovy tvrdoměry N,L,M

Pro diagnostický průzkum jsou nejrozšířenější metody :
Špi
čákovy tvrdoměr pro betony nízkých kvalit a Schmidtuv tvrdo
měr N pro normální betony. Hodnocení pevnosti betonu v tla
ku, které se provádí pouze podle obecného kalibračního vzta11

hu uvedeného v ČSN 73 1370 (Nedestruktivní zkoušení betonu),
dává pouze informativní
hodnoty,
tj.
s
nezaručenou
přesností. Objektivní výsledky je možné dosáhnout pouze
upřesněnými zkouškami (tj.
především s upřesněním pomocí
hodnot získaných zkouškami vývrtů).
Popis zkoušky Špičákovým tvrdoměrem : kladivem se do betonu
vhání opakovanými údery o energii 5 J ocelová špice normovaného tvaru a zjišťuje se počet úderů potřebných k jejímu zaražení do hloubky 5, 10,
popř. 15 mm.
Na jednom zkušebním
místě se provedou nejméně tři platná měření (tři zarážení
špice). Z obecného kalibračního vztahu uvedeného v tabulce
a grafu ve výše uvedené normě se pak zjistí pevnost v tlaku
s nezaručenou přesností. Podle této normy se také celé měření vyhodnotí. Tato metoda je nejlepší rychlou metodou u be
tonů horší kvality (asi B 12 a nižší).
Pro porovnatelnost
výsledků platí více než pro metody jiné,
aby se Špičákem
pracovala tatáž osoba. Potom je přesnost výsledků plus mínus
30%.
Popis zkoušky Schmidtovým tvrdoměrem model N : Poněvadž je
tato metoda zpracována pro mladé betony a hladké povrchy,
musí se ve zkušebním místě vybraném a upraveném dle ČSN 73
1373 nejprve obrousit povrchová karbonátisovaná
(tvrdší)
vrstva speciálními kotouči tak, aby zkušební místo bylo zba
veno nerovností i případné horní vrstvy cementové malty.
Vlastní měření se provede dle návodu pro používání přístro
je. yedno zkušební místo se zkouší 5-10 údery. Místa úderů
musí být od sebe vzdálena min 30 mm. Z jednoho zkušebního
místa' musí^ zůstat nejméně 5 platných měření.
Hodnota
platných měření se nesmí od jejich aritmetického průměru li
šit vícjnež o 20%. Hodnota pevnosti betonu v tlaku s nezaru
čenou přesností se stanoví z obecného kalibračního vztahu
uvedeného v tabulce a grafu ve výše uvedené normě,
podle
které se také celé měření vyhodnotí. Touto metodou se získá
vají nejrychleji a
relativně
spolehlivě
informativní
výsledky'U betonů kvality vyšší než asi B 15. Pro získání
upřesněných výsledku se musí výsledky z tabulek ověřovat po
rovnávacími
zkouškami na jádrových vývrtech,
viz dále.
Přesnost výsledků je plus mínus 15 %. Tvrdoměr musí být pra
videlně cejchován dle údajů výrobce.
2.2.2 Pro zkoušení kvality oceli se používají tyto metody :
2.2.2.1 Brinelova zkouška tvrdosti
V případě, že nelze z konstrukce vyjmout vzorek pro zkoušky
laboratorní a ocel je tak rozmerná, že na ni lze vybrousit
potřebné plošky, je vhodné použít tuto metodu.
Měří
se
hloubka, respektive průměr vtisku ocelové kuličky a porovná
se se vtiskem do ocele o známé tvrdosti. Zkoušený povrch mu
sí být dobře^obroušen. Zkoušení menších prvků je možné jen
j e~ í i ^ ZČ jjejich tuhost ve směru působení
zkušebního
namáhání (u výztužných vložek železobetonu musí být výztuž
dokonale podporována okolním betonem).
Přesnost metody je
plus mínus 10%.
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2.2.2.2 Zkoušky na vzorcích vyjnvutých z konstrukce.
V případě,
z nenamáhané části konstrukce lze vyjmout
vzorky potřebných velikostí,
je možné dokonale odzkoušet
všechny potřebné vlastnosti ocele v laboratorních zaříze
ních. Metody jsou vesměs normovány a zkoušení vzorků je
vhodné řešit v subdodávce u odborných zkušebních ústavů.
Odběr vzorků výztuže nebo části ocelové konstrukce je
pouze po poradě se statikem.

možný

2.3 Metody místního porušení
Jedná se o metody^ kterými se zjiščují základní materiálové
cí??ra^er:''s^^^ přímo na zkoušené konstrukci. Při vlastním
měření dochází k minimálnímu (pouze lokálnímu)
povrchovému
narušení konstrukce.
2.3.1 CAPO TEST
Popis zkoušky CAPO TEST : Princip zkoušky spočívá v překonání jsevnosti betonu
(v tahu a ve smyku) přímo na konstrukci
což přispívá k rychlé informací o pevnosti betonu.
Odpadá
zdlouhavá příprava vlastní zkoušky jako je tomu např.u jádrových vývrtů, za cenu menší přesnosti, která se udává jako
plus mínus 15%. V povrchu konstrukce se vyhloubí otvor a je
ho dno' se rozšíří pro osazení speciálního trnu. Ten slouží
3ako táhlo zařízení, které je pak spolu s kuželem betonu vy
trženo^ z' plochy konstrukce.
Z naměřené síly
potřebné
k vytržení kužele se zjistí informativní hodnoty pevnosti
betonu. Upřesněné hodnoty u této metody se obvykle nezjišťu
jí (je to rychlá metoda), i když je to možné jako u jiných
metod.
Obdobným způsobem je prováděn LOCK TEST, s tím rozdílem,
zkušební trny se osadí do betonu před betonáží.

že

2^3.2 Měření přilnavosti vrstev a pevnosti v tahu povrcho
vých vrstev (odtrhová pevnost)
Popis zkoušky : Princip zkoušky spočívá v překonání pevnosti
v tahu ve spoji konstrukce s dodatečnými povrchovými úprava
mi
omítka,
hydroizolace
)
či ke zjištění
vlastní
soudržnosti betonu v oblasti jeho povrchu. K měřené vrstvě
se přilepí rychle tuhnoucím lepidlem terč, který pak namáhá
spojení této vrstvy s podkladním betonem tahem. Hodnoty na
máhání jsou registrovány.
Provádění vlastního měření a vyhodnocení je podrobně popsáno
v příloze C ČSN 73 62 42.

2.3.3 Zkouška pevnosti malty vrtnou metodou
K měření se používá ruční příklepová vrtačka. Při měření se
zjišťuje hloubka vniknutí vrtáku předepsaného průměru po
určeném počtu obrátek. Následně se stanoví pevnost malty na
základě kalibračních vztahů. Tato metoda je vhodná pro malty
13

nižších značek.
Provádění vlastního měření podrobně zpracoval TZUS Praha pro
měření s pomocí "Kučerovy vrtačky".
2.4 Metoda jádrových vývrtů
Nejspolehlivější metodou určení pevnosti zkoušeného materiálu^je metoda jádrových vývrtů. Užívá se i k upřesnění hodnot
měření získaných pomocí jiných nedestruktivních
metod.
Jádrové vývrty se provádějí nej častěji o průměru 100 mm pro
zjišťování pevnosti betonu a o průměru 50 mm pro zjišťování
pevnosti kamene a cihel. Pro betony s menší frakcí kameniva
je možné informativně použít i jádra o průměru 50 mm
(meto
diku zpracoval Kloknerův ústav Praha). Poněvadž vrty mohou
v některých případech výrazně oslabit zkoušenou konstrukci,
mohou být tyto prováděny pouze odbornými firmami nebo pod
odborným dohledem. Jádrové vývrty menších rozměrů jsou pou
žívány pro zjišťování hloubky narušení konstrukce,
zjištění
hloubky trhlin,
kvality zaplnění trhlin po injektáži a
k odběru vzorků pro chemické rozbory.
Popis zkoušky :
Jádrovou vrtačkou se odebere z části kon
strukce vzorek o potřebném průměru. Vlastní zkoušku odebra
ného vzorku provede specializovaná laboratoř.
Výsledek,
válcová pevnost v tlaku, se převede na užívanější pevnost
krychelnou jednoduchým vztahem uvedeným v ČSN 73 1317
(Sta
novení pevnosti betonu v tlaku),
kde jsou
též uvedeny
podrobnosti vyhodnocení zkoušky. Úprava tlačených ploch be
tonových zkušebních těles
před zkouškou je
předmětem
stejnojmenné ČSN 73 1329.
Zkoušky na jádrových vývrtech
menšího průměru, které porušují méně konstrukci jsou méně
přesné, neboť zrna kameniva začínají místy v průřezu převa
žovat a zkreslují výrazně výsledky. Přesnost metody je plus
mínus 10%.
Při odběru vzorku je opět nutná konzultace se statikem a u
železobetonových případně předpjatých konstrukcí je nutné
předem určit polohu výztuže, tak aby nebyla při vrtání poru
šena .

2.5 Ultrazvuková impulzová metoda
Ultrazvuková impulzová metoda,
je normována pro zjišťování
pevnosti,^modulu pružnosti,
homogenity a jiných vlastností
betonu v ČSN 73
1371. Slouží ke zjišťování charakteristik
materiálu jak na vzorcích vyjmutých z konstrukce (v labora
toři) ,
tak ^pro zjišťování vad betonových a
ocelových
konstrukcí přímo^na stavbě. U ocelových konstrukcí umožňuje
tato metoda měření tlouštěk jednotlivých
konstrukčních
prvku.
Používat směrný kalibrační vztah pro určování pevnosti beto
nu uvedený ve výše citované normě se nedoporučuje, neboť dá
vá nepřesné^výsledky. Pro každou měřenou konstrukci je tedy
nutno vytvořit vlastní kalibrační vztah pomocí upřesněných
zkoušek na vývrtech odebraných ze zkoušené konstrukce.
Tato
metoda je
především osvědčená
pro zjišťování
modulu
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pružnosti betonu.
Popis zkoušky : Princip zkoušky spočívá v měření rychlostí
šíření čela impulsů ultrazvukového (dále jen UZ) vlnění mě
řeným objektem. Fyzikálně-mechanické vlastnosti (též nezaru
čená pevnost betonu)
se pak určí ze vztahu mezi rychlostí
šíření UZ vlnění a
těmito vlastnostmi. Přístroj generující
UZ vlnění je vybaven dvěmi sondami z nichž jedna
(budič)
vlnění do materiálu vnáší,
druhá
(snímač)
vysílané vlny
zachycuje. Z jejich vzájemné vzdálenosti zvané základna,
která je dána typem přístroje, a času mezi vysláním a přije
tím signálu se vypočítá rychlost šíření UZ vlnění v materiá
lu. Mezi sondami a povrchem betonu musí být zajištěna dobrá
akustická vazba. Toho se dosahuje jednak tenkým plastickým
materiálem vkládaným pod sondu a jednak vybroušením povrchu
betonu, pokud je nerovný. Pro přesnost měření je dále důle
žitá síla přítlaku, která musí být pří všech měřeních stejná
a taková, aby se měřený čas průchodu UZ vlnění materiálem
při jejím zvýšení už neměnil. Výsledky měření je nutno upra
vit koeficienty zohledňující teplotu betonu (je-li nižší než
+5 °C a vyšší než +30 °C). Přesnost dosahuje u betonů známé
ho složení plus mínus 10%,
u betonů neznámého složení plus
mínus 20%, v obou případech ve spojení upřesněnými zkouškami
na vývrtech (válcová pevnost v tlaku).

2.6

Rezonanční metoda

Rezonanční metoda (viz. ČSN 73 1372) slouží ke zjištění dy
namických modulů pružnosti betonu a odvozeně jeho pevnosti a
to laboratorně na vzorcích vyjmutých z mostní z konstrukce,
v našem případě na jádrových vývrtech. Metoda spočívá v na
lezení hodnoty vlastní frekvence kmitání zkoušeného vzorku a
odvození fyzikálních vlastností z velikosti této frekvence.
Její přesnost dosahuje u betonů známého složení plus mínus
10%, u betonů neznámého složení plus mínus 20%, v obou pří
padech ve spojení upřesněnými zkouškami na vývrtech (válcová
pevnost v tlaku).
Pro
průzkumné
práce
na
mostních
konstrukcích není vhodná.
Metoda je pomocná pro ověřování
zkoušek v laboratoři. Zkouška vzorku pomocí rezonanční meto
dy je velmi podobná zkoušce UZ. Místo času prostupu se ale
hledá frekvence.

2.7

Magnetická metoda

Slouží k určení tloušúky krycí vrstvy betonu (vzdálenosti
výztuže železového betonu od jeho povrchu) při známém profi
lu vložek a k určení profilu výztužných vložek při známé
hloubce uložení.
Přístroj nazývaný podle jednoho z výrobců
Pachométr dovedla do zatím nejdokonalejší podoby firma Proceq. Její hloubková sonda modelu 3 identifikuje ocelové pru
ty i v hloubce 200 mm. Nevýhodou je nemožnost rozlišení výz
tužných vložek,
které jsou vzájemně od sebe vzdáleny méně
než asi 1,2 násobek hloubky uložení (hustě vyztužené průře
zy) a nemožnost identifikovat výztuž,
která je uložena ve
více vrstvách nad sebou. Metoda je využitelná^při kontrole
výztuže např. při dodatečném zřizování otvorů v železovém
betonu a při pořizování náhradních výkresů výztuže.
Její
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přesnost je za optimálních podmínek plus mínus 10%. Místní
obnažení výztuže velmi urychluje postup prací.
Na principu magnetické indukce jsou též vyvinuty jednoduché
speciální přístroje pro měření tlouštíky nátěru ocelové kon
strukce .
Popis použití přístroje Proceq 3 vybaveného třemi sondami a
to základní, hloubkovou a pro určení průměru výztuže :
Po vyjmutí přístroje z přepravní bedny se připojí jedna ze
tří sond, zkontroluje se stav 3 tužkových baterií a zapnutím
přístroje se aktivuje displej. Na vedlejším mechanickém pře
pínači se nastaví příslušný znak činnosti, která bude použi
ta, nebo průměr výztuže jejíž poloha či hloubka uložení je
hledána. Displej potvrdí správnost nastavení a je možno za
čít pracovat se sondou. Přejíždí se s ní, nejprve orientačně
po povrchu vyztužené
železobetonové
konstrukce
kolmo
k předpokládaným směrům výztuže. Nejprve se hledají třmínky
a po jejich identifikaci hlavní výztuž. Existenci výztuže,
průměr nalezené výztuže, hloubku nalezené výztuže atd. hlásí
přístroj údaji na displeji,
některé údaje pípnutím resp.
kombinací obojího.
2.8 Prozařování
Prozařovací metody umožňují získat obraz vnitřní struktury
materiálu.
Jsou vhodné pro zjišťování množství a profilu
výztuže, její polohy a kontrole zainjektování kabelových ka
nálků v betonových konstrukcích a ke kontrole provedení oce
lových konstrukcí. Podle způsobu registrace záření prošlého
zkoušeným materiálem se tyto metody rozdělují na radiografické, radioskopické a radiometrické.
Nejpraktičtější radiografická metoda je gamagrafie, kde zdrojem trvalého záře
ní gama je izotop kobaltu. Princip zkoušek spočívá v různém
tlumení prostupu záření betonem a ocelí. Tato metoda je ne
patrně pracnější než metoda magnetická a není bez nebezpečí.
Za to ale skýtá přesné obrazy rozložení výztuže a při kombi
naci snímků jednoho profilu ze dvou ohnisek dokáže zobrazit
i více vrstev armatury nad sebou.
Konstrukci je nutné
v některých případech nepatrně narušit otvorem o průměru asi
20 mm pro zasunutí sondy zářiče.
Metoda je výhodná u
oboustranně
přístupných
konstrukcí
a
u
konstrukcí
přístupných v pravém úhlu (např. trámy, příčníky, podélníky,
sloupy a oboustranně přístupné stěny a desky),
nevýhodná
např.pro stěnové konstrukce jednostranně přístupné a deskové
nosné konstrukce, které jsou shora kryty vozovkou.
Její
přesnost je plus mínus 5%. Radiometrické metody umožňují též
měření objemových hmotností jednotlivých vrstev,
zjišťování
hutnosti a vlhkosti.
Popis postupu vyhledání ocelové výztuže v železobetonovém
trámu pomocí přístroje se zářičem gama :
Ve svislé stěně
trámu se vyvrtá otvor, viz výše, a do něj se upevní konec
bowdenu, kterým se přivede do konstrukce zářič. K protilehlé
straně se připevní fotografický papír řádně zajištěný proti
nežádoucímu osvětlení. Pomocí mechanického dálkového ovládá
ní se dopraví do konstrukce zářič a nechá se působit po pře
dem vypočítanou dobu. V této době se nesmí v okruhu o polo
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měru asi 20 m kolem zářiče zdržovat dlouhodobě lidé v sou
vislosti
použitím silných zdrojů nebezpečného neviditelnézáření. Průjezd automobilů je dovolen. Zářič se dopraví
stejným ^způsobem zpět do krytu a fotomateriál
vyvolá.
Předpokládáme-li výztužné vložky ve více vrstvách (a to je u
trámů téměř vždy), prozáří se konstrukce z téhož vrtu ještě
jednou, ^ale z jiného vhodně zvoleného ohniska. Získají se
dva o snímky,'^ na kterých
jsou obrysy výztužných vložek
v různých 'šířká.ch a různě tmavé, podle vzdálenosti od zářičč' Po vzájemné grafické konfrontaci umožní snímky vykreslit
výztužné vložky uložené i ve více vrstvách.

2.9

Poločlánková metoda

Poločlánková metoda slouží k měření hodnoty elektrických po
tenciálů na konstrukci. Na základě těchto měření se určují
místa s možnou korozí výztuže. Vzorek z měření na každé kon
strukci se doporučuje ověřit pomocí kontrolních sond. Před
každým měřením je nutné zjistit výskyt bludných proudů, kte
ré mohou měření ovlivnit nebo dokonce znemožnit.
Existuje více přístrojů, které již průmyslovým způsobem "ma
pují" povrch například železobetonové desky z hlediska výs
kytu koroze výztužných vložek a které pomocí výstupu z ba
revné tiskárny vydají doklad o korozi.

2.10 Měření teploty konstrukcí
Pro zkoušky je u některých metod nezbytné znát teplotu nebo
alespoň povrchovou teplotu konstrukce.
Vnitřní
teplota
zvláště v přechodných obdobích roku,
kdy kolísání teploty
ovzduší je časté, se vnitřní teplota určuje obtížně.
Je-li
určení vnitřní teploty nezbytné, musí se konstrukce nepatrně
narušit příslušně dlouhým vrtem a teploměr do ní zabudovat.
Pro zabudování do konstrukcí se použijí :
- strunové teploměry,
pro měření teplot povrchu se použijí

:

- digitální dotykové teploměry,
- digitální bezdotykové teploměry.

3.

CHEMICKÉ

A

FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ

METODY

3.1 Zjišúování obsahu cementu
Obsah cementu se zjištuje laboratorně na vzorcích odebraných
z konstrukce, u které je znám druh použitého cementu. V pří
padě, že není druh znám je nutné alespoň určit, zda při
stavbě nebyl použit cement hlinitanový.
Získané hodnoty
slouží k vyhodnocení pevnosti malty u zdivá,
vyhodnocení
obsahu chloridů v betonu a pod. .
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3.2 Zjišťování hloubky karbonatace
Hloubka karbonatace se odvozuje v závislosti na zjištěném pH
faktoru betonu, který je možné orientačně určit přímo na
mostním objektu pomocí nanášení vhodných indikátorů na vzor
ky odebrané z konstrukce. Zkoušku se doporučuje realizovat
neprodleně po odebrání vzorku, neboť všudypřítomná kyselá
atmosféra dokáže již po krátké době zkoušce zabránit.
Přesnější měření se provádí laboratorně na vzorcích
ných z konstrukce.

odebra

3.3 Zjišťování obsahu chloridů
Obsah chloridů se stanovuje v procentech k hmotnosti obsahu
cementu. Orientačně je možné určit výskyt chloridů přímo na
konstrukci nanášením roztoku dusičnanu stříbrného a roztoku
dichromanu draselného. Přesný rozbor se provádí laboratorně
na vzorcích odebraných z konstrukce,
titrační
nebo potenciometrickou metodou.
3.4 Zjišťování obsahu síranů
Obsah síranů se stanovuje obdobně jako obsah chloridů.

3.5 RTG strukturní analýza a elektronová mikroskopie
Jmenované laboratorní zkoušky vzorků odebraných z konstrukce
umožňují stanovit mineralogické složení látek,
přítomnost
produktů karbonatace, chloridů,
velikost a množství pórů,
chemické složení krystalů a pod.
4.

GEODETICKÉ

METODY

Geodetické práce na mostních
dvou základních skupin :

objektech je možné rozdělit do

4.1 Zaměření obj ektů
■Provádí se při doplnení dokumentace skutečného provedení ne
bo zhotovení dokumentace stávajícího stavu objektu
-

metoda pravoúhlých souřadnic,
metoda polární,
metoda prostorového protínání vpřed,
nivelace.

4^2 Sledování přetvoření objektů
Měření vodorovných či svislých deformací a posunů částí
konstrukcí v závislosti na jejich teplotě a stáří. Deformace
a posuny stavebních objektů se provádí podle ČSN 730405.
Měření mohou být krátkodobá, jako například při zatěžovacích
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zkouškách
obj ektů.

a

nebo

dlouhodobá

při

dlouhodobém

sledování

4.2.1 Měření svislých posunů
Měření svislých posunů a deformací lze měřit metodami:
- geometrické nivelace,
- trigonometrické nivelace,
- hydrostatické nivelace,
- fotogrametrie.
4.2.2 Měření náklonu konstrukcí
Pro měření náklonu konstrukcí se používají kyvadla,
ce, dále je prováděno měření pomocí:
- optického provazování,
- teodolitu,
- elektronické libely.

olovni

4.2.3 Měření vodorovných posunů
Pro měření vodorovných posunů jsou nej častěji používány:
-

metoda záměrné přímky a laserové záměrné přímky,
trigonometrická metoda,
fotogrametrická metoda,
přesný polygonový pořad

5.

DYNAMOMETRICKÉ METODY

Dynamometrickými metodami se měří síly v konstrukci a po
měrné deformace konstrukce.
Pro informaci je uveden pouze
stručný přehled používaných metod.

5.1 Tenzometrie elektrická
Odporové foliové tenzometry,
Indukční tenzometry,
Polovodičové tenzometry,
Strunové vibrační tenzometry.

5.2 Tenzometrie mechanická
Mechanické príložné deformetry,
Optické a mechanicko-optické tenzometry,

6.

METODY GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU (inženýrsko-geologického,
geofyzikálního a pod.)
Podrobněji viz. 16.23 až 16.25
6.1 Rekognoskace obj ektu
Rekognoskací rozumíme prohlídku místa stavby,
vyhodnocení
údajů předchozích geologických průzkumů získaných z archivu
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Geofondu a vyhodnocení
sousedních staveb.

zkušeností získaných

při zakládání

6.2 Kopané sondy
Kopané sondy jsou vhodnou metodou předběžného geotechnického
průzkumu při které je zjišřována hloubka základové spáry,
stav základového zdivá a při kterém je možné odebírat vzorky
základové půdy pro další laboratorní zkoušky. Nevýhodou je
pracnost a možnost dosáhnout jen malé hloubky.

6.3 Penetrace
Dynamická a přesnější statická penetrace spočívá v zatlačo
vání trnu do základové půdy za přesně stanovených podmínek.
Vyhodnocením odporu proti vnikání se získají přesné informa
ce o parametrech základové půdy a je možno ji podle zjištěné
kvality zatřídit do jednotlivých vrstev. Penetraci je možné
provádět v těsné blízkosti základů objektu.

6.4 Vrty
Vrty je možno provést bud' v těsné blízkosti základů nebo
přímo přes základy až do podloží. Z vrtů se odebírají vzorky
materiálů a podložních hornin pro stanovení goelogických
vrstev a pro další laboratorní zkoušky.

6.5 Televizní sonda
Televizní sonda umožňuje přímou optickou kontrolu stavu ma
teriálů ve vrtu a to jak technického stavu hornin, tak
i základů a podpěr mostního objektu přes něž eventuálně ově
řovací vrt probíhá.

6.6 Seismická měření
Seismickým měřením
se vhodně
doplňují údaje
získané
z podrobného geotechnického průzkumu pomocí vrtaných a kopa
ných sond.
Slouží k posouzení širších inženýrsko-geologických poměrů pod základy mostního objektu.

6.7 Existence bludných proudů
Základem měření je stanovení stejnosměrného proudového pole
v zemi a určení existence bludných proudů a jejich vliv na
vlastní mostní objekt.

6.8 Laboratorní zkoušky vzorků
Laboratorní zkoušky slouží ke stanovení fyzikálně - mecha
nických vlastností podložních zemin a hornin skalního pod
kladu. Provádí se na vzorcích odebraných z kopaných nebo vr
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taných sond.
B.Rozdělení metod diagnostického průzkumu podle druhu
šeného materiálu.

zkou

Základní rozdělení mostních konstrukcí podle druhu použitého
materiálu použitého při
stavbě jednotlivých částí mostního
obj ektu.
1. Zdivo
2. Beton
3. Výztuž

měkká

4. Výztuž

předpínací

5. Ocel
6. Ostatní

1. Zdivo
U zděných konstrukcí se zjišdují při diagnostickém
tyto základní údaje:

průzkumu

1.1 Zatřídění zdícího materiálu včetně jeho pevnosti
-

odborným odhadem druhu použitého zdícího materiálu
zatěžováním zkušebních tělísek odebraných z konstrukce
nedestruktivně zpravidla Schmidtovým tvrdoměrem
přímým měřením na konstrukci

1.2

Zjištění tlouštky zdivá

- přímým oměřením na konstrukci
- provedením jádrových vývrtů
- radarem
1.3

Zjištění pevnosti malty

- přímým odhadem
- vtlačováním ocelové tyčky (vhodné pro malty nižších zna
ček)
- použitím ruční příklepové vrtačky (TZUS)
- podle obsahu cementu a vápna na základě chem. rozboru
U tvrdoměrných metod a příklep.
vrtačky je nutné předem
zpracovat základní kalibrační vztahy pro zatřídění zjiště
ných hodnot.
1.4

Mrazuvzdornost zdícího materiálu

- laboratorní
z konstrukce

zkoušky

na

vzorcích
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odebraných

přímo

2. Beton
2.1 Zjištění pevnosti betonu v tlaku a jeho zatřídění
- na vývrtech odebraných přímo z konstrukce
- tvrdoměrnými metodami upřesněnými zkouškami na vývrtech
( samotné tvrdoměrné měření dávají pevnosti s nezaručenou
přesností)
- metodami místního porušení
2.2
Zjištění modulu pružnosti betonu
- na vývrtech odebraných z konstrukce
- ultrazvukovou impulzovou metodou
- metodou fázových rychlostí
- odvozením od získaných pevností betonu
2.3

Měření stejnoměrnosti betonu

- tvrdoměrnými metodami
- ultrazvukovou impulzovou metodou
- radiometricky
2.4

Objemová hmotnost betonu

- na vzorcích odebraných z konstrukce
- radiometricky
- ultrazvukovou impulzovou metodou, v závislosti na hutnosti
betonu
2.5 Provozně-funkční vlastnosti betonu
- pevnost v tahu povrchové vrstvy betonu (např. jako podkla
du pod izolaci mostních vozovek viz. ČSN 73 6242),
- mrazuvzdornost,
měří
se
na
vzorcích
odebraných
z konstrukce
- vodotěsnost, přímé měření na povrchu konstrukce
- stanovení vlhkosti betonu (pomocí vlhkoměrů nebo radio
metricky)
hodnocení textury a vnitřní skladby betonu
(petrografická
zkouška na odebraných vývrtech z konstrukce)
2.6 Chemické rozbory
- stanovení obsahu cementu
- zjištování hloubky karbonatace, měření PH
- stanovení obsahu chloridů
- stanovení obsahu síranů
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3.

Výztuž u železobetonových konstrukcí

3.1 Určení množství, polohy, profilu
výztuže

a

tl.

krycí

vrstvy

- přímým oměřením (destruktivně)
- magnetickou metodou
- prozařováním
3.2

Koroze výztuže

- přímým oměřením (destruktivně)
- poločlánkovou metodou
3.3 Určení meze kluzu
- odborným odhadem v závislosti na roku stavby zkoušené
konstrukce
- trhací zkoušky na vzorcích odebraných přímo z konstrukce

4. Předpínací výztuž
4.1 Určení množství, polohy, profilu a tl. krycí vrstvy
Platí totéž jako pro 3.1
4.2 Koroze výztuže
Platí totéž jako pro 3.2
4.3 Určení meze kluzu
- trhací zkoušky na vzorcích odebraných z konstrukce
4.4 Zainjektování kabelových kanálků
- destruktivně,
obnažení jednotlivých
kontrola pomocí průmyslového endoskopu
- prozařováním

kabelů

a

4.5 Měření napětí předpínací výztuže
- magnetoelastický snímač (TSÚS Bratislava)
- metoda průhybová
- destruktivně pomocí tenzometrů

5. Ocel
5.1 Určení meze kluzu
- destruktivně na vzorcích odebraných z konstrukce
5.2 Zkoušky tvrdosti
- tvrdoměry
- vrypem
5.3 Vrubová houževnatost
- destruktivně na vzorcích odebraných z konstrukce
23

vizuální

5.4 Svařitelnost
- na vzorcích odebraných z konstrukce
5.5 Chemické složení
- na vzorcích odebraných z konstrukce
5.6 Zjištění jakosti svaru
- mechanicky poklepem
- prozařováním
- ultrazvukem
5.7 Zjištění tlouštíky nátěru
- magnetické metody
- metodou vířivých proudů
5.8 Stanovení korozního opotřebení
- přímé oměření
- ultrazvukem
- prozařováním
5.9 Zjišťování povrchových vad
- vizuálně
- magnetická metoda
- kapilární metoda
- ultrazvuk
- prozařování
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