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1.1
Technické
podmínky: "Uložení
nosných konstrukcí mostů
pozemních komunikací" (dále jen "TP") platí pro uložení hlavních
nosných konstrukcí mostu pozemních komunikací. Na uložení se
v
pohlíží jako na systém, jehož funkcí je přenášet účinky
zatížení z hlavní nosné konstrukce do spodní stavby.
TP uvádějí podrobné pokyny pro návrh úložného systému a určují
všeobecné zásady volby mostních ložisek a jejich používání.
Části "TP" obsahující pokyny pro osazování, údržbu a výměnu
ložisek jsou zpracovány převážně jen ve formě odkazů.

1-2 Předmětem
TP
není
podrobné
stanovení ani uvedení
charakteristik (rozměrů, únosností, atd.) jednotlivých druhů
ložisek (průmyslově vyráběných ani jiných).

1.3
"TP" navazují na existující předpisy a prameny a některé
z nich doplňují.
"TP" nejsou (a ani nemají být) "rukovětí"
obsahující kompendium poznatku,
ani "katalogem" obsahujícím
seznam ložisek, a ani výběrem z předpisů (neuvádějí kopie ani
kompiláty z textů předpisů).
Poznámka - Do "TP" nebyly převzaty ani ty údaje a informace
o ukládání konstrukcí a o jednotlivých druzích ložisek, a ani ta
doporučení pro navrhování, montáž,
udržování, atd., které nejsou
uvedeny v předpisech, ale které se nacházejí v dostupné odborné
literatuře (např.
v celostátní vysokoškolské
učebnici pro
stavební fakulty "Betonové mosty", lit.[36], aj.), pokud nebyl
na Z ezen zvláštní důvod, proč by "od ted" měly být součástí
předpisu, přestože to dosud nebylo považováno za nutné.

1.4. Jedním z cílu
TP" je zaplnit mezeru v předpisech, která
vznikla zneplatněním oborových norem pro hrncová a ocelová
ložiska (lit.[ 8] a [14]). Tohoto cíle mají "TP" dosáhnout spolu
s dalšími předpisy a prameny, zejména s:
- TNŽ 73 6277
(lit.[15]),
která
nahrazuje
ON 73 6277
(lit.[14]), avšak zaměřenou na mosty drážních komunikací;
- Technickými
podmienkami
"Hrncové
ložiská
kruhové"
(lit.[20]),
které již v r.1980 (poté, co hrncová ložiska
začaly v licenci vyrábět Rudné bane, n.p. Banská Bystrica,
závod
Banská Štiavnica)
prakticky nahradily ON 02 3570
(lit.[ 8]) zpracovanou nositelem licence podle originálních
podkladů dodaných zahraničními výrobci ložisek;
- technickými podmínkami pro konkrétní typy ložisek (viz
4.1.4 a 4.1.5), vypracovávanými vesměs výrobci ložisek.
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2.1
"TP" vycházejí z technických norem a z dalších předpisů
normativního charakteru. Bezprostředně navazují na:
- ČSN 73 6201 (lit. [ 4]);
- ČSN 73 6203 (lit. [ 5]);
- ČSN 73 6206 (lit. [ 6]);
- ČSN 73 6207 (lit. [ 7]);
- ČSN 73 6221 (lit.[12]);
- TNŽ 73 6277 (lit. [15]) ;
- směrnici "Mostní
(lit.[24]);

válcová ložiska z

oceli vysoké pevnosti”

- "Technické
podmínky pro
návrh a
používání
elastomerových ložisek vyztužených" (lit.[26]);
- typizační směrnici pro navrhování
železničních mostů" (lit.[28]);
- typizační
konštrukcie
lit.[31];

směrnici
mostov"

- technologická
(lit.[30]);

"Úložné

mostních

prahy podpěr

"Vybavenie mostov a súčasti nosnej
(lit.[29]),
pokud nebyla nahrazena

pravidla

"Výměna

mostních

ložisek"

- "Vzorové listy" (lit.[31]);
- směrnici "Základní opatření pro
proudů na mostní objekty pozemních
pokud nebyla nahrazena lit.[31].

omezení vlivu bludných
komunikací" (lit. [32]),

Schválením
TP
ztratily platnost ty
a pramenů, které jsou s nimi v rozporu.

části starších předpisů

Na případné povolení nebo doporučení použít odchylné řešení je
v textu "TP" vždy výslovně upozorněno a takové řešení je vždy
podrobně odůvodněno.

2.2
V těchto TP se nezavádějí nové termíny ani definice. Jsou
užívány termíny a respektovány definice uvedené v názvoslovné
ČSN 73 6200 a v ostatních citovaných předpisech a pramenech.
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Požadavky na uloženi

3.1.1 Uložení hlavní nosné konstrukce mostu se navrhuje tak, aby
byly vytvořeny predpoklady pro jeho spolehlivou mechanickou
(statickou a kinematickou) funkci požadovanou stavebním zákonem
a predpisy navazujícími, a to po dobu předepsané existence mostu.
Tento požadavek se považuje za splněný,
v souladu s pnslusnymi ustanoveními ČSN 73
mostních^objektů" (odd. 15.9, 15.11, 15.12 a
Zatíženi mostu a ČSN pro navrhovaní nosných

je-li návrh uložení
6201 "Projektování
15.18), ČSN 73 6203
konstrukcí

Poznámka - Podstatnou část kap. 3 "TP" tvoří komentář a doplnění
k vybraným ustanovením norem, předpisů a pramenů týkajících se
projektování a navrhování uložení mostních konstrukcí.

3.1.2 ČSN 73 6201 uvádí požadavky
a pokyny pro prostorové
uspořádání ložisek a jejich okolí.
Splnění těchto požadavků
a dodržení těchto pokynu
vytváří předpoklady pro provádění
prohlídek,
údržby,
oprav
a
případně
i
výměn ložisek,
a předpoklady pro omezení koroze (jsou uvedena zejména opatření
omezuj ící působení vody na ložiska i přilehlé konstirukce).
Doporučene konstrukční detaily jsou uvedeny napr. ve "Vzorových
listech .. (lit.[31])
a v typizačnej
smernici
"Vybavenie
mostov .." (lit.[29]).
ČSN 73 6201 kromě toho
předepisuje i
povinnost
navrhovat
(resp.
vybírat z výrobků, které jsou k dispozici) ložiska
i přilehlé části nosných konstrukcí (úložné prahy, části hlavních
nosných konstrukcí) jako spolehlivé ve smyslu definic a požadavků
příslušných norem pro zatíženi a navrhovaní, a to i při využití
případných dalšíchpředpisu ci pramenů,
zejména technických
podmínek (např. lit.[20],
[24], [26]),
katalogů výrobků (např.
lit.[21],
[22]),
TNŽ
(lit.[15]) nebo
i jiných
ověřených
(zaručených) zdrojů informací.
Tím tato norma současně:
- přináší kritéria správnosti návrhu uložení;
vytyčuje předpoklady zachování funkce uložení mostu po dobu
100 let určenou ČSN 73 0031, tab.l.

3.1.3 Z definice pojmu "návrh"
(chápaného jako určení geometrie
a materiálů) plyne, že součástí návrhu jsou i údaje o počátečním
5

nastavení ložisek co do posuvu
a případně i co do natočení,
včetně uvedení předpokladů (např. včetně vymezení rozmezí teplot
při osazování, včetně návaznosti na technologii betonářských
prací, atd.) platnosti předepsaných hodnot.
Součástí návrhu
jsou rovněž údaje
o předpokládané poloze
zvedacích prostředků, jejichž použití se při výměně ložisek
očekává, a popis předpokládané funkce opatření nutných pro
zajištění stability nadzvednuté hlavní nosné konstrukce. Tyto
údaje musí být v
souladu s navrženým tvarem, uspořádáním
a dimenzemi
příslušných
prvků,
tj.
úložného
prahu
a nadpodporového příčníku.
Součástí návrhu je i určení případného kotvení ložisek k úložným
prahům
a k
hlavní nosné
konstrukci a
způsob zajištění
celoplošného
dotyku
styčných
ploch
(plastické
podložky,
přilepení, osazení do malty či plastmalty, zalití betonem,
apod.).
Poznámka - Údaje
definující
počáteční
nastavení
ložisek
(hrncových, kalotových,
ocelových) stanovuje projektant a uvádí
je
(někdy ve
více alternativách,
odpovídajících několika
předpokládaným teplotám konstrukce při osazování na ložiska,
např. -10°C, 0°C,
+10°C a +20°C a případně odpovídajících co do
smršťování a dotvarování betonu ráznému stáří betonové konstrukce
při osazování na ložiska; u předpjaté konstrukce se bud' uvažuje
nebo neuvažuj e se stlačením konstrukce při předpínání podle toho,
zda se předpínání děje po nebo před osazením konstrukce na
definitivní ložiska; u elastomerových ložisek může být
vhodné
předepsat přípustné rozmezí teplot při osazování,
resp. při
betonáži) jako součást návrhu mostu. Z těchto podkladů vychází
zhotovitel mostu a v
objednávce ložisek uvede alternativu
nastavení
odpovídající
předpokládaným
konkrétním podmínkám
realizace. Nastavení provede výrobce ložisek ve výrobně;
toto
nastavení se zafixuje (obvykle pomocí šroubů) a na stavbě se již
pokud možno neupravuje. Jeví-li se úpravu počátečního nastavení
žádoucí (např. při odsunutí montáže z léta na zimu nebo naopak),
doporučuje se nechat ložiska znovu nastavit výrobcem.

3.1.4 Pro zpracovatele dokumentace stavby jsou závazné rovněž
požadavky definované a uvedené v Technických kvalitativních
podmínkách staveb pozemních komunikací (lit.[25]).
Poznámka - Text článku 3.1.4 je citací
Technických kvalitativních podmínek (TKP).
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vybranou

z čl. 1.1.1

3.2

Kinematika a statika úložného systému

3.2.1

Doporučeni pro volbu typu ložisek a pro volbu vzájemného
uspořádání pevných a pohyblivých ložisek

3.2.1.1 V dostupné literatuře (zejména v učebnici [36] a ve
vysokoškolských skriptech pro
obor "mosty"; podrobněji pak
v lit.[35], která je k dispozici v knihovnách) jsou uvedeny
desítky až stovky konkrétních příkladů vhodného uložení běžných
i méně běžných mostních
konstrukcí (deskových i trámových,
širokých i úzkých, kolmých i šikmých, přímých i zakřivených)
i obecná doporučení pro volbu druhů ložisek a jejich uspořádání
(zejména z hlediska dodržení požadavků uvedených v 3.2.1.3 pod
bodem 1) a 2)). Proto TP" v 3.2.1.2 až 3.2.1.4 pouze zdůrazňují
některé vybrané aspekty problematiky a uvádějí některé doplňující
příklady a doporučení.

3.2.1.2 S volbou druhu, typu a uspořádání ložisek souvisí volba
rozměrů dilatačních celků.
Protože mostní závěry (a obecně
oblasti, kde se výrazněji projevuje dilatování konstrukcí) jsou
jednou z nejvíce problémových součástí mostů, mělo by být těchto
závěru co nejmene a pohyb v nich by měl být co nejmenší. Tyto
požadavky jsou vzájemně v
evidentním rozporu, takže kromě
jednoznačných situací nezbývá
než volit kompromis, přičemž
kriteria pro posouzeni správnosti volby jsou vždy subjektivní
a navíc se časem mění.
V současné době je snaha dávat přednost před malými pohyby
v dilatacích tomu, aby dilatačních celků (a tedy i dilatačních
spar a mostních závěrů) bylo co nejméně, přestože "ošetření"
velkých pohybu (někdy i větších než 100 mm) projevujících se
nejen v mostních závěrech, ale i v ložiskách, ve svodidlech,
v zábradlí, v chodnících, v odvodněni, v cizích zařízeních
(v inženýrských sítích), apod., nebývá jednoduché.
Další významnou souvisící volbou je volba polohy relativně
nejméně se pohybujícího místa v půdorysu dilatačního celku, které
se v "TP" označuje jako
střed "0". Tímto místem bývá (kromě
vetknutí hlavní nosné konstrukce do tuhé spodní stavby) např.:
- jedno pevné ložisko nebo střed dvou (málokdy více) pevných
ložisek umístěných na jedné tuhé podpěře mostu;
- vážené těžiště skupiny vodorovně poddajných podepření.
Pro umístění středu "0", které ovlivňuje nejen velikost posuvů
v místech uložení a dilatačních spar, ale i zatížení spodní
stavby vodorovnými
silami, rovněž nejsou
pevná objektivní
pravidla nebo kriteria. V současné době se obvykle ani nepovažuje
za nutné, aby střed "0" byl zcela jednoznačně určen, ani aby byl
zcela nepohyblivý, a ani aby
byl pro všechna zatížení a pro
všechny stavy konstrukce týž.
Podstatné však je, aby vždy
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existoval (i když nebude přesně známa jeho poloha), neb jeho
existence je nutnou podmínkou (nikoliv postačující) pro to, aby
hlavní nosná konstrukce byla konstrukcí a nikoliv mechanismem.
Druhou nutnou podmínkou pro to, aby hlavní nosná konstrukce
nebyla mechanismem, je přiměřené zabránění její rotaci jako tuhé
desky kolem
tohoto středu "0" ve
vodorovné (nebo blízké
vodorovné) rovině, přičemž ložiska a podpěry zabraňující rotaci
rovněž nemusí být zcela tuhé.
Obvykle je dostatečné i vhodné navrhnout pro každý dilatační
celek pouze jedno pevné ložisko. Tvarovou přeurčitost hlavní
nosné kostrukce (u masivních mostů v mnoha případech staticky
působící jako stěnodeskový konstrukční systém)
lze tolerovat
pouze do určité míry v případech, je-li uložení alespoň omezeně
všesmérně pohyblivé (takto obecně fungují elastomerová ložiska;
pevná ložiska pouze tehdy, jsou-li osazena na štíhlých nebo
poddajně založených podpěrách), nebo jsou-li vodorovné posuvy
konstrukce srovnatelné s možným "tečením" podložky ložisek (např.
měkčeného PVC) nebo s "vůlí" ložisek a případně i hlavní nosné
konstrukce (tím je omezena vzdálenost dvou pevných ložisek na
jedné podpěře na několik málo metrů).
Před klasickou tendencí předepsat u jednoho konce dilatačního
celku "stoprocentně pevné uložení" a nad ním navrhnout mostní
závěr pro malý pohyb a tudíž jednoduchý (což si vynutí navrhnout
na druhém konci dilatačního celku mostní závěr o to pohyblivější
a složitější) dává současná doba mnohdy přednost umístění středu
"0" ve střední třetině dilatačního celku, pokud se tam nachází
skupina (nebo alespoň jeden) přiměřeně tuhých pilířů schopných
zachytit silové účinky vodorovného silového zatížení. V takovém
případě se pak vesměs navrhují oba mostní závěry stejného typu,
a to takové, aby byly schopny
pokrýt pohyb o něco větší než
"poloviční", neboť poloha takového středu "0" nebývá jistá.
Poznámka - Je-li středem "O" pevné ložisko na tuhé podpěře, lze
očekávat, že mezi vypočtenými a naměřenými velikostmi vodorovných
pohybů i vratných sil budou poměrně malé rozdíly (obvykle do cca
20% až
30%) zapříčiněné jen
odchylkami skutečných hodnot
charakteristik materiálů, zejména betonu, od průměru. V jiných
případech, kdy o skutečné poloze středu "O" spolurozhoduje zemní
prostředí,
bývá věrnost výpočtového modelu značně menší. Např.
u zdánlivě zcela symetrického rozepřeného mostu není výjimkou, že
se prodloužení hlavní nosné konstrukce projeví jen na jedné
straně mostu. Při vytváření, řešení a vyhodnocování výpočtových
modelů by mělo být k této skutečnosti přihlédnuto provedením
"intervalové analýzy"
(alespoň odborným odhadem) zohledňující
pravděpodobné
rozmezí vodorovných
tuhostí mostních
podpěr
i nej istoty v zatížení objemovými změnami.

3.2.1.3 Stanovení typů, druhů, ani vzájemného uspořádání ložisek
podepírajících jeden dilatační celek mostu, není detailně určeno
žádným předpisem; jejich návrh je předmětem volby (nikoliv
benevolence), která musí být provedena tak, aby:
1) Hlavní nosné konstrukce mostu ani konstrukce spodní stavby
nebyly uloženy tvarové (výstižnější pojem by byl "polohově")
neurčitě.
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2) Ložiska neodporovala:
a) posuvum hlavní nosné konstrukce vyvozeným objemovými
změnami, které ji zatěžují přibližně rovnoměrně po výšce,
"tj •
vyvozeným
např.
smršťováním
nebo
rovnoměrným
0^:e?^<?v^n^in i***0 P°suvy mají výrazné "stěnový" charakter
a dějí se rovnoběžně se střednicovou rovinou přibližně ve
směru spojnic s relativně neposuvným středem "0");
b) posuvum a pootočením hlavní nosné konstrukce vyvozeným
tíhou, dopravou, některými objemovými změnami zatěžujícími
konstrukci nerovnoměrně po výšce, např. nerovnoměrným
oteplením (tyto posuvy se dějí přibližně kolmo ke směru
naklonění konstrukce vyvozeného tímto zatížením, např.
kolmo k tzv. úložným přímkám", existují-li takové přímky);
c) posuvum a pootočením hlavní nosné konstrukce vyvozeným
dotvarováním betonu (muže jít o pohyby jak "stěnového",
tak i deskového charakteru;
směr těchto pohybů odpovídá
směrům napětí vyvozených dlouhodobě působícím zatížením);
d) posuvum a pootočením hlavní nosné konstrukce vyvozeným
předpínáním a zmenami předpětí (může jít o pohyby jak
stěnového ,
tak i "deskového" charakteru);
e) případným
pohybům spodní
stavby (vyvozeným
přetvořením podzákladí, poddolováním, apod.),

např.

ji-uuk než třecími nebo relativně malými vratnými silami.
Posuvy hlavní nosné konstrukce mohou být poměrně velké
(v součtu při zkracování předpjaté konstrukce až 2mm/m a při
prodlužování ocelové konstrukce až Imm/m vzdálenosti od
středu
0 )
a prakticky nelze
zabránit jejich vzniku
(k tomuto účelu by bylo nutno vyvinout síly takové velikosti,
kterým vesměs není schopna vzdorovat ani spodní stavba, ani
ložiska, a obvykle ani
sama hlavní nosná konstrukce).
V místech, kde mají všechny pohyby přibližně týž směr, lze
umístit jednosmerné pohyblivá ložiska (která však mají mít
sice omezenou, ale přece jen nenulovou schopnost pokrýt svou
vůlí nebo poddajností, případně poddajností podpěry mostu
a/nebo podložky ložisek,
i malé posuvy kolmé ke směru
předpokládaného pohybu); v místech, kde pohyby mohou mít
různý směr, by měla být umístěna ložiska (resp. uložení)
pohyblivá všesměrně (obr.l a obr.2).
Navíc by mělo být uspořádání ložisek (i volba ložisek samých
a někdy i jejich poloha či umístění vzhledem k rozměrům hlavní
nosné konstrukce) navrženo i tak, aby pokud možno:
3) Všechny svislé reakce působící na ložiska byly tlakem při
všech zatěžovacích stavech (alespoň při návrhovém zatížení
uvažovaném provozní hodnotou; resp. při zatížení celkovém)
a ve všech stádiích provozu
a pokud možno i montáže
konstrukce,
neboť zkušenosti s jakkoliv
kontruovanými
taženými ložisky, ať už působí jako skutečně tažená nebo
jako jednostranne vazby, jsou špatné (ve většině případů
dochází ^časem k jejich "vyviklání",
případně k "putování"
po podpěře, a následně k poruchám). Kromě velmi rozdílných
délek sousedních polí spojitých konstrukcí bývají častou
příčinou vzniku záporných reakcí poměry v sousedství tupého
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rohu šikmých desek nebo roštů (viz 3.2.4). Dalši častou
přičinou vytvořeni jednostranných (tj. občas vyloučených
z
funkce)
vazeb
nebo
i
vzniku
záporných
reakci
(a souvisejicich "parazitnich" momentů ve "skorovetknuti")
bývá nedodrženi "úložných přímek",
které může být buď
záměrné, dané návrhem
(obr.3), nebo náhodné, způsobené
nepřesnostmi osazení.
4) Rozdělení svislých složek reakcí nesouviselo s nepřiměřeně
velkými příčnými ohybovými momenty v deskách a v příčnících
a případně s nepřiměřeně velkými kroutícími momenty v trámové
nebo roštové konstrukci. U desek je třeba navrhnout vhodnou
vzájemnou vzdálenost ložisek na "úložné přímce"; u trámů
s průřezem T nebo komorovým se doporučuje umístit ložiska
pokud možno pod stojiny (nebo alespoň navrhnout velmi tuhé
koncové příčníky, a to co do ohybu i co do kroucení) a na
opěrách delších mostů volit směry "úložných přímek" pokud
možno kolmo ke spojnici se středem "0").
5) Příčné posuvy konců (okrajů) dilatačních celků nebyly
příčinou poruch součástí mostu, např.
vozovky, chodníků,
zábradlí nebo mostních závěrů (obr.4).
6) Brzdné síly a vítr (a případně jiné vodorovné silové
zatížení)
nevyvozovaly
v
ložiskách
nepřiměřené velké
vodorovné složky reakcí (obr.5).
7) Svislé posuvy konců (okrajů) dilatačních celků nebyly
příčinou poruch součástí mostu. Velikost těchto posuvů záleží
především na délce převislých konců v podélném i příčném
směru a na tuhosti hlavní nosné konstrukce; méně na tuhosti
chodníkových konzol; méně na podélném sklonu mostu a na
velikosti posuvu v podélném směru). Splnění tohoto doporučení
je obvykle podmíněno splněním doporučení ad 3).
8) Ložiska umožnila hlavní nosné konstrukci volné naklonění
(pootočení) v obecném směru (neumožnění pootočení znamená
geometrickou vazbu a vznik momentu, na který není dimenzováno
především samo ložisko a
jeho nejbližší okolí). Tento
požadavek obecně splňují např. ložiska elastomerová, hrncová
a
kalotová;
obecně
jej
nesplňují
ložiska
ocelová
a ocelolitinová (válcová i kluzná) a většina starších typů
přímkových
ložisek (např.
ložiska kolejnicová)
včetně
přímkových vrubových kloubů. Ložiska, která tento požadavek
nesplňují, jsou vhodná jen do míst, kde dochází k naklánění
konstrukce jen v jednom předurčeném směru (toto nastává např.
u úzkých kolmých mostů, tj. zejména u mostů drážních,
a přibližně i u mostů s tuhými koncovými příčníky).
9) Uložení hlavní nosné konstrukce bylo jednoduché, levné,
snadno
montovatelné, snadno
udržovatelné, a
trvanlivé
a funkční i v případě působení neočekávaných vlivů (např.
když "lidé okolo" neudělají všechno přesně tak, jak mají).
Obvykle platí, že tyto podmínky lépe splňují ložiska:
- žádná (tj.
tzv.
"bezložiskové"
vrstvu) než jakákoliv jiná;
- železobetonová (zejména klouby)
průmyslově vyráběná;
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uložení

na separační

zhotovená na stavbě než

- elastomerová (pokud potíže spojené s jejich výměnou
nejsou nepřiměřené) než hrncová, ocelová, atd.;
- pevná než pohyblivá
(někdy bývá výhodné dosáhnout
pohyblivosti nikoliv použitím pohyblivého ložiska, ale
navržením vodorovně poddajné nebo i kyvné podpěry opatřené
klouby nebo pevnými ložisky).
Poznámka 1 - Označeni levých stran obr.l, 3,
4 a 5 jako "horší"
a pravých stran jako "lepší" se rozumí v kontextu vzájemného
srovnání a v obvyklých případech. "Horší" nemusí být vždy zcela
špatné nebo nepřijatelné a ani "lepší" není vždy správné (resp.
jediné přípustné). Tak např.
uspořádání odpovídající levé straně
obvykle staticky velmi problematické, může být použito,
obr.3,
jsou-li vnitřní konzoly tuhých trámů (např. komorového průřezu)
štíhlé a dlouhé; u úzkého, dlouhého, a v příčném směru poddajného
(např.
ocelového) mostu, pro jehož návrh je zatížení větrem
významné a zatížení brzdnými silami nepříliš významné, může být
uspořádání ložisek schematicky znázorněné na obr.5 vpravo nahoře
a označené jako "lepší" méně vhodné než jeho levý protějšek
označený jako "horší", a za těchže okolností může být uspořádání
ložisek uvedené vlevo dole na obr.5 (označené jako "horší") zcela
nepřijatelným; atd.
Poznámka 2 - Schemata na obr.l až 5 obsahují příklady uspořádání
typů ložisek,
tj.
ložisek pevných, jednosměrně pohyblivých
a všesměrně pohyblivých; nejde o znázornění výpočtových modelů
(výpočtové modely mají realitě odpovídat nejen co do možnosti
posuvů, ale i co do možnosti naklonění, co do závislostí mezi
složkami reakcí a příslušnými deformačními
veličinami, atd.,
poznámky viz např.
v 3.2.4 a v 3.2.5; systematické pojednání
o vytváření výpočtových modelů mostních konstrukcí však není
předmětem "TP").
Poznámka 3 - Systémem uspořádání ložisek, který se může v blízké
budoucnosti prosadit v komplikovanějších případech,
se jeví
důsledné "oddělení funkcí".
Tento systém spočívá v zajištění
přenosu svislých složek reakcí jen všesměrně pohyblivými ložisky
nebo kyvnými stojkami, opatřenými klouby z prostého betonu;
přenos vodorovných sil zajišťují pro každý dilatační celek jen
dvě
zařízení
(jedno
pevné,
jedno
jednosměrně
posuvné)
nepřenášející žádné svislé síly a umožňující volný svislý pohyb.

-h
o
-h

Obr.l

4*

Přípustné
uspořádání jednosměrně
pohyblivých ložisek
u šikmých mostů, jejichž hlavní nosnou konstrukci tvoři
téměř samostatně se prohýbající trámy
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(snad přijatelné u desek
předpjatých ve směru
šikmého rozpěxi)

(zejména u desek předpjatých
ve směru kolmém k podpěrám
nebo železobetonových)

Obr.2

Umístění
jednosměrně pohyblivých
ložisek u širokých
šikmých mostů, pokud jejich hlavní nosnou konstrukci
netvoří málo spolupůsobící trámy (a pokud se neukládají na
elastomerová ložiska), provedené se záměrem zmenšit rozdíl
směrů "stěnových posuvů" a směrů posuvů souvisejících
s nakloněním konstrukce

Obr.3

Nedodržení "úložné přímky" je prakticky vetknutím, které
může být příčinou vzniku záporných reakcí

horší

Obr.4

lepší

Uspořádání ložisek z hlediska zmenšení velikosti příčných
posuvů hlavní nosné konstrukce
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horší

lepší

I
U
velmi
úzkých
mostu (při
vzdálenosti ložisek do cca 5 m):
horší
o
o

Obr.5

přípustné

Uspořádání
ložisek
z
hlediska
zmenšení
velikosti
vodorovných reakcí vyvozených vodorovnými silami

3.2.1.4 Ve složitějších případech
je vhodné ověřit funkci
navrženého
systému
uložení
z
hlediska splnění požadavků
a doporučení uvedených v 3.2.1.2 a v 3.2.1.3 pomocí výpočtu. Pro
stanovení účinků zatížení, které se projevují v místech uložení,
je vhodné použít některý z běžných rozsáhlejších systémů řešení
výpočtových modelů metodou konečných prvků (např. NEXX + DEFOR).
Systémy tohoto typu umožňují v případě potřeby zpracovávat modely
složené z prvků prutových, stěnových, deskových, deskostěnových
a někdy i prostorových,
jež zohledňují skutečné vlastnosti
ložisek, resp. uložení (stupně volnosti,
tření, poddajnost),
i jejich skutečné geometrické uspořádání s dostatečnou věrností,
takže řešení může poskytnout jak hodnoty svislých a vodorovných
reakcí, tak i velikosti posuvů a pootočení v místech uložení
a v místech dilatací (uspořádání ložisek a vodorovné tuhostí
podpěr mostu předurčují posuvy okrajů dilatačního celku a ty je
třeba respektovat při navrhování mostních závěrů a dalších
součástí mostu) s prakticky vyhovující přesností. Např. k ověření
splnění požadavku uvedeného v bodě 2a) 3.2.1.3 obvykle velmi
dobře poslouží rovinný model (rám nebo stěna) zatížený objemovými
změnami. Vypočtené nápadně a nepřiměřeně velké vnitrní síly
a/nebo reakce obvykle svědčí o tvarové přeurčitosti úlohy a tím
signalizují, že může jít o uspořádání ložisek nesplňující tento
požadavek. Opačné zjištění, že
jde o tvarově ("polohově")
neurčité uložení (projevující se při výpočtu někdy singularitou
levých stran rovnic rovnováhy, někdy nápadně velkými posuvy,
a/nebo oznámením chyby, obvykle jde o ohlášení "dělení nulou")
svědčí o nesplnění požadavku uvedeného v bodě 1) 3.2.1.3.
Poznámka - Rutinní využívání výpočetní techniky umožňuje jiný
postup navrhování, než jaký byl nutný cca do roku 1970 a jaký je
někde běžný dosud.
"Klasický" postup spočíval v úporně snaze
navrhnout téměř vše (např. rozměry konstrukce, kabelové dráhy,
systém uložení) hned napoprvé jako definitivní, dnes začíná být
samozřejmým napoprvé jen zvolit koncepci a teprve během práce
"hledat"
např.
vhodné
tloušťky
betonových prvků,
vhodné
uspořádáni betonářské i předpínací výztuže, apod.. Takový postup
práce lze aplikovat i na navrhováni systému uložení; alespoň tak,
že při nejistotě bude ověřeno několik variant.
Tato změna
filosofie navrhování je zásadní a má dopad i na požadavky na
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prameny a podklady, které projektant při své práci používá.
Jejich těžiště by mělo spočívat ve výkladu podstaty jevů,
ve
formulování obecných požadavků a obecných kritérií, a v uvedení
informací (včetně osvědčených konstrukčních detailů), které nelze
získat výpočtem; menší nároky jsou např. na to, aby v nich byly
konkrétní a podrobné pokyny "jak zajistit mechanickou pevnost
a stabilitu" pro každý konkrétní případ, na uvedení vypočtených
příkladů, apod..

3.2.2

Stanovení a posouzení mechanické funkce uložení

3.2.2.1 Statická
a
kinematická
funkce
uložení
spočívá
v přenášení silových a deformačních účinků zatížení (zejména
svislých i vodorovných složek reakcí, pootočení a vodorovných
posuvů) mezi hlavní nosnou konstrukcí a spodní stavbou mostu.

3.2.2.2 Stanovení uvedených účinků zatížení a posouzení jejich
přípustnosti se obvykle děje pomocí statického výpočtu, jehož
metodika bývá zcela běžná, a to:
1) vytvoří se
a vyřeší výpočtový
model (nebo modely)
příslušný předběžnému návrhu konstrukce, vhodný k danému
účelu, zohledňující působení
návrhových nebo skutečných
zatížení
(silových i
deformačních), geometrické vazby,
rozměry a tvar konstrukce, fyzikální závislosti mezi silovými
a
deformačními veličinami,
a vyjadřující předpokládané
mechanické
chování
konstrukce
(např.
plnění podmínek
rovnováhy);
2) v
závislosti
na
extrémně
(maximálně,
minimálně)
dosahovaných hodnotách účinků návrhových (resp. skutečných)
zatížení stanovených ad 1) se provede (odhadem, podle tabulek
či vzorů, dle údajů v katalogu, atp.) výběr vhodných výrobků
(ložisek) a
zvolí se (resp.
upraví) chybějící (resp.
evidentně nevhodné) dimenze předběžného návrhu konstrukce,
tj.
dosud nestanovené nebo předběžně nevhodně stanovené
materiály a
prvky geometrie konstrukce
(např.
profily
a uspořádání výztuže, tloušťka desky, atp.), pokud jejich
změna oproti předpokladu prakticky neovlivní hodnoty účinků
stanovených ad 1) (ovlivní-li, je třeba znovu provést bod 1)
s upravenými vstupnimi údaji);
3) stanoví se (nejčastěji
výpočtem podle předpisů nebo
převzetím z předpisů
nebo podkladů,
případně zkouškou,
odborným
odhadem, dohodou)
přípustné (dovolené, mezní)
hodnoty účinků příslušné předběžnému návrhu s upravenými
dimenzemi ad 2);
4) provede
se
ověření
správnosti
návrhu
(posouzení)
porovnáním dosažených účinků zatížení stanovených řešením
výpočtového modelu ad 1) s přípustnými hodnotami stanovenými
ad 3) ;
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5) při nesplnění podmínek spolehlivosti se obvykle výpočet
opakuje pro jiný návrh a/nebo při jiných ("zpřesněných")
předpokladech chování výpočtového modelu.

3.2.2.3 Výpočtové modely pro stanovení účinků zatížení obvykle
nejsou (až na zatížení) detailně určeny nějakými předpisy, ale
bývají, alespoň zčásti, předmětem volby (nikoliv benevolence)
zpracovatele návrhu, který má respektovat "doporučení, zvyklosti
a úroveň" dané běžně dostupnými podklady a prameny pro navrhování
(jako jsou např. tyto "TP", lit.[36], aj.), jejichž znalost se
předpokládá a namátkově i ověřuje (např. při autorizační zkoušce
nebo při státnici).
Poznámka - Vhodnost výpočtového modelu pro určeni vzájemných sil
a posuvů mezi hlavni nosnou konstrukci a spodni stavbou (někdy
nazývaná "věrnosti" modelu) může být podmíněna dostatečnou mirou
znalosti (předem, jde o vstupní údaj) a respektování skutečného
fyzikálního vztahu mezi odporem (silou, příp. momentem), kterým
uložení vzdoruje, a příslušnou deformační veličinou (posuvem,
příp.
nakloněním).
Tento vztah je charakterizován pracovním
diagramem vyjadřujícím závislost silové veličiny na deformační
veličině (ač jde o tření valivé nebo kluzné,
o podepření
poddajné, málo poddajné nebo téměř tuhé).

3.2.2.4 U běžných deskových, trámových a roštových konstrukcí
s přibližně
vodorovnými
dosedacími
plochami
(mezi nosnou
konstrukcí a ložisky) i úložnými plochami (mezi ložisky a spodní
stavbou mostu)
lze při volbě
výpočtových modelů zanedbat
interakci mezi svislým a vodorovným působením uložení; tzn., že
velikost svislých složek reakcí
lze stanovit nezávisle na
vodorovné tuhosti ložisek a spodní stavby a obdobně že velikost
vodorovných sil a posuvů v uložení lze stanovit nezávisle na
vertikálních poklesech podpor.
U některých druhů mostů, např. u rámových (zejména mají-li šikmé
stojky), u oblouků, u mostů zvláštních soustav, apod., však může
docházet
k
výraznému
vzájemnému
ovlivňování
vodorovného
a svislého působení mezi horní a spodní stavbou. Z tohoto
hlediska jsou zvláštním případem mosty s vysokými štíhlými nebo
co do naklonění poddajně založenými stojkami, u nichž "vodorovné
posuvy nezanedbatelně ovlivňují momenty a tím zpětně i deformace
a vodorovné posuvy" i při vodorovných dosedacích a úložných
plochách (jde o geometrickou nelinearitu; viz např. lit.[36]
a další tam uvedená odborná literatura). Tato problematika však
překračuje rámec "TP".

3.2.2.5 "TP" neobsahují podrobný popis všech běžně užívaných
a v dostupných pramenech uváděných výpočtových modelů sloužících
ke stanovení reakcí a posuvů
v uložení
(a ani soupis těchto
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pramenů). Více místa je
účelem j e stanovení:

věnováno jen výpočtovým modelům, jejichž

- svislých reakcí působících na ložiska deskových a jim
podobných plošně působících (např. širokých roštových nebo
vylehčených či truhlíkových) konstrukcí (viz 3.2.4);
- vodorovných složek reakcí a vodorovných posuvů v ložiskách
a dilatacích ve směru podélné osy mostu u vícepolových
(zejména trámových) mostů, jejichž podpěry mohou mít různou
poddajnost v podélném směru (viz 3.2.5 a přiloha A).

3.2.2.6 Na rozdíl od postupů stanovení účinků zatiženi bývá
postup stanovení přípustných (tj. dovolených či meznich) hodnot
tvořících "pravé strany" podmínek spolehlivosti a porovnávaných
s účinky zatížení, tvořícími "levou stranu" podmínek, pevně dán
či předepsán. Tyto
hodnoty, vyjadřující odpory konstrukce,
výrobku či části konstrukce, se pro ložisko a přilehlé části
mostu stanovují:
1) u konstrukčních prvků a částí staveb, navrhovaných podle
norem pro navrhování nosných konstrukcí platných v ČR, podle
těchto norem;
2) u průmyslových výrobků,
sortimentu:

navrhovaných výběrem z dostupného

a) výpočtem
provedeným
podle
zvláštních
předpisů,
existují-li
(tj.
u
elastomerových
ložisek
podle
lit.[26]), případně výpočtem (či jiným postupem, např.
zkoušením) provedeným podle platných norem pro navrhování
stavebních konstrukcí, připadá-li aplikace těchto norem
v úvahu
(vhodnost aplikace normy
musí být zřejmá
z preambule normy);
b) převzetím z podkladů týkajících se těchto konkrétních
výrobků (tj. z "Technických podmínek ložisek", z pokynů
pro
použití,
z
TNŽ,
apod.),
existují-li
(např.
u ocelových ložisek odlévaných nebo svařovaných podle
lit.[15], u hrncových ložisek kruhových podle lit.[20],
u ložisek z oceli vysoké pevnosti podle lit.[24]).
Pokud pro určitý výrobek (druh ložiska) nepřipadá za daných
okolností v úvahu použití některé ze tří uvedených možností
stanovení údajů tvořících pravé strany podmínek spolehlivosti,
nebo pokud není jinak zaručeno dodržení požadavku stavebního
zákona na "mechanickou pevnost tohoto výrobku pro stavby",
nepřipadá v úvahu ani použití takového výrobku (ložiska).
Poznámka - Zvláštní předpisy
zmíněné ad
2a)
i Technické
podmínky ložisek (TPL) či pokyny pro použití zmíněné ad 2b) lze
uplatnit jen u těch výrobků, kterých se bezprostředně týkají;
tedy
lit.[26] lze
uplatnit jen
u elastomerových ložisek
vyráběných a.s. GUMOKOV, lit.[20] lze uplatnit jen u hrncových
ložisek vyráběných v š.p. Rudné bane,
lit.[15] lze uplatnit jen
u ocelových ložisek vyráběných v a.s. Vítkovice, atd..
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3.2.2.7 Podmínky, které se sestavují a vyhodnocují za účelem
ověření mechanické spolehlivosti mostních ložisek a jejich okolí,
vyj adřuj í vztah buď:
1) mezi účinky zatížení odpovídajících Příloze II ČSN 73 6203
a dovolenými hodnotami (sil, posuvů), jde-li o navrhování
podle dovolených namáhání' (uplatňuje se např. u betonových
mostních konstrukcí a u elastomerových ložisek);
2) nebo
mezi účinky
návrhových zatížení
a návrhovými
(mezními) hodnotami (sil, posuvů), jde-li o navrhování "podle
mezních stavů"
(uplatňuje se např. u ocelových a spřažených
ocelobetonových mostních konstrukcí a u ocelových ložisek).
Poznámka 1 - Při navrhování ložisek
a jejich okolí "podle
mezních stavu
obvykle postačí vědomě zajistit spolehlivost
těchto konstrukcí proti porušení (zejména proti porušení místním
namáháním),
spolehlivost proti přerušení předpokládaných vazeb
(např. proti nechtěnému a konstrukčně neošet řenému nadzvedávání
hlavní nosné konstrukce z ložisek), spolehlivost proti sesmeknutí
prvků hlavní nosné konstrukce z podpěr (z ložisek) a spolehlivost
proti prekročení mezních posuvů a naklonění v uložení.
Potřebu
zajišťovat spolehlivost proti jiným mezním stavům nastane málokdy
(např. u ocelových mostů by mohla hrozit ztráta stability tvaru
některého z nadložiskových" prvků).
Všechny uvedené mezní stavy
mohou patřit a obvykle i patří do první skupiny mezních stavů
(„lit*
> tJ ■ d° mezních stavů únosnosti . To se týká i stavu
dosazení mezních posuvu nebo naklonění", pokud jejich překročení
znamená trvalou ztrátu funkce, která se "sama o sobě" (tj. bez
opravy) neobnoví při odlehčení mostu (nejde o posuzování průhybu,
jehož hodnota muže být významná pro pohodu uživatele mostu
a/nebo pro stav vybavení mostu nebo součástí svršku mostu, ale
o posuzování posuvu, kdy překročení mezní hodnoty může mít za
následek např. porušení ložiska, sjetí válců na beton, atd.).
Poznámka 2 - Pravděpodobně by bylo žádoucí navrhnout "místně
namáhané
okolí
ložisek tak, aby
šířka trhlin v
betonu
nepřekračovala mezní hodnoty uvedené např.
v ČSN 73 1201 nebo
v Eurokódu 2-2, a někdy bývají na projektanta a na zhotovitele
stavby vznášeny požadavky tohoto typu (ba dokonce i požadavky na
úplné vyloučení vzniku trhlin).
V současné době však nejsou
k dispozici (ani v technických normách pro navrhování betonových
konstrukcí, ani v jiných
dostupných pramenech,
snad kromě
speciální
teoretické literatury
zabývající se
modelováním
železobetonových konstrukcí jako příhradovó soustavy složené
z betonových vzpěr a táhel z výztuže) vhodně výpočtové postupy
stanovení šířky trhlin v těchto oblastech,
takže prakticky
nepřipadá v úvahu ověřit statickým výpočtem (tj. ještě před
realizací stavby), zda návrh splňuje tento požadavek či nikoliv.
Navíc metodika dovolených namáhání použitá v platné ČSN 73 6206
se šířkami trhlin nezabývá vůbec (neurčuje ani dovolené šířky
trhlin, ani způsob výpočtu). Proto nelze po zpracovateli návrhu
požadovat, aby nepřekročení mezní šířky trhlin zajistil
(nebo
dokonce aby dokázal, že tak učinil); jeho povinností je navrhnout
tyto oblasti tak, aby byly spolehlivé proti překročení mezních
stavů únosnosti
(resp. proti překročení dovolených namáhání)
a pro omezení šířky trhlin je nadto povinen udělat jen to, co je
obvyklé (tj. respektovat konstrukční požadavky).
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1•
Poznámka 3 - Dvojí
používaná
metodika
navrhování mostních
konstrukcí znamená existenci dvou různých úrovní nejen účinků
zatížení, ale i "přípustných hodnot"
(mezní hodnoty uplatňované
při navrhování "podle mezních stavů" bývají jiné, obvykle vyšší,
zejména jde-li o mezní stavy únosnosti, než dovolené hodnoty
uplatňované při navrhování "podle dovolených namáhání"). To se
týká nejen reakcí, ale i posuvů, u nichž je také vhodné jinak
pohlížet na hodnotu, která pravděpodobně nikdy nebude výrazněji
překročena (tj.
na účinek návrhových
zatížení s extrémní
intenzitou), než na provozní hodnotu běžně dosahovanou cca jednou
ročně (tj.
na účinek
celkového zatížení,
resp.
na účinek
návrhového zatížení s provozní intenzitou, které si přibližně
odpovídají). Zabránit záměně těchto úrovní a následnému "zmatení
spolehlivosti"
(toto slovní
spojení danou situaci
výstižně
charakterizuje) je věcí prvořadé důležitosti.
Tato problematika
se týká zejména aplikace údajů uváděných výrobci (a ještě více
údajů
uváděných
dovozci)
průmyslových
výrobků v různých
propagačních materiálech, v katalozích, apod., kde se sice mluví
o pevnosti, únosnosti, zatížení (příp. o výchylce, posuvu), atd.,
ale nebývá jednoznačně uvedeno, zda jde o hodnotu průměrnou,
normovou (tj.
obvykle 5% kvantil rozdělení pravděpodobnosti),
mezní (uplatňovanou při ověřování spolehlivosti proti překročení
mezních stavů únosnosti,
kromě mezních stavů únavy), dovolenou
při žatí žení hlavním, dovolenou při zatížení celkovém, atd. . Pro
běžně používané tuzemské i slovenské)
výrobky (tj .
zejména
výrobky odpovídající lit.[15],
[20],
[24] a [26]) je tato
"úroveň" přípustných hodnot uvedena v příslušných podkladech pro
používání těchto výrobků. Značné nejasnosti
však mohou být
(a bývají) kolem ložisek z dovozu, při jejichž navrhování byla
použita metodika jiných než českých technických norem (např. jde
o ložiska odpovídající normám DIN), která nemají být používána,
pokud pro ně není úroveň přípustných hodnot jednoznačně a pro
projektanta srozumitelně klasifikována nebo jinak definována.
Poznámka 4 - Poměr odpovídá]ich si dosažených účinků návrhových
zatížení s extrémní intenzitou stanovených podle ČSN 73 6203,
a dosažených
účinků
celkového zatížení
stanovených podle
Přílohy II ČSN 73 6203, je v běžných případech (tj. u konstrukcí
obvyklého typu s lineárním chováním) cca 1,15 až 1,35, obvykle
1,2 až 1,3 (v závislosti na podílu stálých zatížení).
Obdobné
pravidlo však mnohdy neplatí např. pro poměr návrhových pevností
a odpovídajích dovolených namáhání, někdy neplatí ani pro poměr
mezních a dovolených momentů, atd.. Proto je někdy přípustné při
ověřování splnění podmínek spolehlivosti proti překročení mezních
stavů únosnosti u konstrukcí, které mají být navrhovány "podle
mezních stavů",
stanovit účinky celkového
zatížení a pak
přibližně dosáhnout vzájemně porovnatelné úrovně obou stran
podmínek
spolehlivosti úpravou příslušných účinků zatížení
vynásobením součinitelem cca 1,25; a obdobně je někdy přípustné
při ověřování nepřekročení dovolených namáhání u konstrukcí,
které mají být navrhovány "podle dovolených namáhání", stanovit
účinky návrhových zatížení s extrémní intenzitou a pak přibližně
dosáhnout vzájemně porovnatelné
úrovně obou stran podmínek
spolehlivosti úpravou příslušných účinků zatížení vynásobením
součinitelem cca 0,8. Opačný případ, tj.
posouzení založené na
nacházení převodních vztahů mezi mezními a dovolenými hodnotami,
však běžně přípustný není.
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3.2.3

Poznámky ke stanovení zatížení podle ČSN 73 6203/86

3.2.3.1 Zatížení uvažované ve výpočtových modelech sloužících ke
s^žinoveni silových a/nebo deformačních účinků v oblasti uložení
(lj• reakcí, posuvu a
naklonění v uložení)
ie předepsáno
ČSN 73 6203.
"TP" uvádějí v 3.2.3.2 až 3.2.3.7 jen doplnění,
upřesnění a komentář (a případně i doporučení nevyplývající
z textu normy, obsahující odchylné požadavky) k vybraným článkům
normy, a to:
1) doporučení
a komentář k:

aplikovat

při

výpočtu

odchylný

požadavek

odstavci, kterým Změna b doplňuje čl.6 normy (3.2.3.2);
- odstavci,
(3.2.3.7);

kterým

Změna b

doplnuie

čl.149

normy
' *

2) komentář k:
- opravě tab.l normy, uvedené ve Změně b (3.2.3.3);
- čl.148 normy (3.2.3.5);
- čl.149 normy (3.2.3.6);
3) doplnění a upřesnění k:
- čl.74 normy (3.2.3.4).

3.2.3.2 Doslovný výklad odstavce, kterým Změna b doplňuje čl.6
normy,
by mohl zapříčinit nedostatečnou spolehlivost ložiska
(uložení) proti překročení mezního posuvu při návrhovém zatížení
extrémním. Běžnou "nestejnoměrnost" charakteristik popisujících
objemové změny_ konstrukce, udaných v ČSN průměrnou hodnotou, se
proto.doporučuje respektovat sice obdobně jak Změna b uvádí, tj
předpisem dvou návrhových hodnot posuvů rozhodujících pro návrh
uložení,^ definovaných jako 0,75 násobek a jako 1,30 násobek
příslušné hodnoty stanovené
výpočtem při použití normových
(v tomto případě průměrných) charakteristik materiálů, avšak tato
hodnota má být vypočtena za předpokladu, že všechna zatížení
působí předepsanou návrhovou (tj. buď provozní nebo extrémní)
intenzitou (nikoliv vždy jen normovou).
Lze říci, že metodicky jde o zavedení " součinitele stejnoměrnosti
materiálové charakteristiky"
a tím
o
uplatnění
návrhových
charakteristik
odpovídajících
jakémusi
(přesněji
nekvantifikovanému)
dolnímu
nebo
hornímu
kvant i lu
této
materiálové
vlastnosti
(uplatněnému
podle
toho,
zda jde
o působení příznivé nebo nepříznivé).
Uvedený postup stanovení posuvů vymezuje předpokládaný interval
návrhových hodnot poněkud jinak než Změna b normy jen při
ověřování spolehlivosti uložení proti p řekročení mezních stavů
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únosnosti. Při navrhováni "podle dovolených namáhání",
nebo
jsou-li rozhodující mezní stavy použitelnosti (kdy se součinitele
zatížení do výpočtu účinků zatížení nezavádí), se oproti normě
nic nemění.
Poznámka - Pro
stanovení "úrovně"
zatížení je rozhodující
"úroveň"
(význam) daného mezního posuvu v ložiskách.
Je-li
přípustný posuv zadán či stanoven (obvykle výrobcem,
někdy
výpočtem) jako hodnota, která by neměla být překročena nikdy,
neboř její překročení by
znamenalo porušení něčeho (např.
ložiska) a/nebo nevratnou ztrátu funkce uložení (např. kdyby
došlo k sjetí válců na úložný práh), je příslušnou srovnávací
hodnotou účinek návrhového
zatížení s extrémní intenzitou;
v jiných případech, kdy lze menší překročení dané mezní hodnoty
posuvu připustit, je obvykle pří slušnou srovnávací hodnotou
účinek zatížení provozního nebo celkového.

3.2.3.3 Původní tab.l normy obsahovala součinitele zatížení
i pro některá
svým charakterem "sekundární"
zatížení
(pro
dotvarování, pro posuvy podzákladí vyvozené zatížením, pro tření
a pro vratné
síly v ložiskách,
tj.
pro položky označené
v tab.1 ČSN 2.3,
2.4, 3.5), k terá nikdy nemohou existovat sama
o sobě,
ale vždy jen jako účinky jiných (tzv.
primárních)
zatížení,
jejichž
součinitele
spolehlivosti
automaticky
přebírají. Tato metodická chyba byla odstraněna Změnou b normy
tak, že většina z těchto "zatížení” byla z tabulky vyloučena
a jedno
z
nich
(dotvarování,
které
tam bylo ponecháno
pravděpodobně nedopatřením) dostalo součinitel 1,0. Provedenou
opravu nelze v žádném případě interpretovat v tom smyslu, jakoby
se s těmito položkami nemuselo či nemělo ve výpočtu uvažovat.
Tato oprava neznamená pro navrhování "podle dovolených namáhání"
naprosto žádnou změnu; při navrhování "podle mezních stavů"
umožňuje pohlížet na dotvarování a na posuvy podzákladí vyvozené
zatížením metodicky
správně jako na
"reakce".
Podrobnější
poznámka a doporučení týkající se stanovení vratných sil a tření
v ložiskách je v 3.2.3.7.

3.2.3.4 Dynamickým součinitelem se násobí buď přímo intenzity
svislých
pohyblivých zatížení
silniční dopravou označených
v tab.l ČSN jako položky 3.21, 3.22 a 3.29 (a případných svislých
pohyblivých zatížení kolejovými vozidly MHD a jeřáby označených
3.31,
3.32,
3.33,
3.62,
3.63, 3.64),
nebo všechny silové
i deformační účinky těchto zatíženi,
které jsou významné pro
dimenzování úložných prahů či bloků, ložisek (resp. konstrukčních
prvků s funkcí ložisek) a přilehlých částí hlavních nosných
konstrukcí, a to bez výjimky (vč.
posuvů,
pootočení, tření
i vratných sil v ložiskách). Stejně je tomu i u lávek, pokud je
u nich předepsáno zohlednit dynamické působení (čl.78 ČSN).
Poněkud
matoucí uvedení
tření v
ložiskách jako
výjimky
(čl.74 ČSN) lze vyložit snahou normotvůrce o zdůraznění, že
dynamický součinitel se neaplikuje na výslednou hodnotu tření,
která bývá z větší části
vyvozena zatížením stálým, a že se
neaplikuje dvakrát na tu část tření, která je vyvozena zatížením
dopravou.
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3.2.3.5 Tření v ložiskách je odpor proti pohybu, který se děje
v reálném čase (nikoliv odpor
proti posuvu,
který obvykle
dosahuje extrémní hodnoty právě
v okamžiku, kdy k pohybu
nedochází); má směr rychlosti pohybu (obr.6), a jeho velikost se
považuje podle
čl.148 normy za
úměrnou podporovému tlaku
existujícímu v době, kdy pohyb probíhá (tj., kdy je jeho rychlost
nenulová).
Tedy u konstrukce nezatížené dopravou souvisí tření (označené na
obr.6 TI) jen s
reakcí od dlouhodobě působících zatížení
a směřuje přibližně ke středu "0" (definice viz 3.2.1.2), pokud
se na pohybu konstrukce nejvíce podílí rovnoměrné oteplování. Při
výrazném oteplování nerovnoměrném po výšce a při předpínání
souvisí velikost tření také jen s reakcí od dlouhodobě působících
zatížení, ale jeho směr (sledující pohyb konstrukce) je obecně
jiný.
Při působení zatížení dopravou se na velikosti tření
(označeného na obr.6 T2) navíc podílí i reakce od pohyblivého
zatížení a jeho směr souvisí s průhybem konstrukce vyvozeným
zatížením dopravou (např. u desek je směr pohybu vyvozeného
zatížením dopravou přibližně kolmý k úložné přímce, pokud taková
přímka existuje).
Poznámka - Úleva dovolující uvažovat při výpočtu tření polovinu
maximální reakce od zatížení dopravou vychází z představy, že
v situaci, kdy působí maximální reakce (což je např. situace, kdy
se nachází "výhradní" vozidlo nad ložiskem nebo kdy je most plně
zatížen "normálními" vozidly), mění rychlost pohybu v ložisku
směr a přechází nulu, takže stanovení směru tření (ba i jeho samé
existence) je problematické; navíc vychází tato úleva také ze
zkušenosti, že předepisovat přesněj ší zkoumání tohoto stavu by
bylo "mnoho povyku pro nic".

pevný "střed" pohybu
dilatačního celku_____ >o

úložná
přímka

T2

Obr.6

Směr a velikost tření v ložiskách odpovídají pohybu hlavní
nosné konstrukce a reakci; jsou tedy obecně jiné při
působení objemových změn rovnoměrných po výšce (TI) a jiné
při působení zatížení dopravou (T2)

3.2.3.6 Přestože
čl.149 ČSN 73 6203
upozorňuje na nutnost
respektovat při navrhování hlavní nosné konstrukce, je-li uložena
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pružně, resp. kluzně, vratné sily, resp. tření v ložiskách, platí
v naprosté většině případů, že tyto síly (a s nimi související
normálové síly a momenty) jsou pro dimenzování hlavní nosné
konstrukce
zanedbatelné,
přestože
působí
na excentricitě
a vyvozují moment (napětí vyvozená těmito silami, málokdy větší
než cca 0,02 až 0,04 MPa, se výrazně neprojeví ani ve spárách
segmentových mostů). Tyto síly však spolu s typem a konstrukční
úpravou ložisek (např. elastomerová ložiska dle lit.[26] se
nekotví) rozhodují o tom, zda je ložisko nutno kotvit k hlavní
nosné konstrukci a/nebo k úložnému prahu a u kotveného ložiska
rozhodují o minimálních dimenzích kotvení (3.2.6).

3.2.3.7 Požadavek uvedený v odstavci, kterým Změna b doplňuje
čl.149 normy (týkající se stanovení návrhové hodnoty vratných sil
a tření), není věcně zcela správný a ani není metodicky zcela
správně formulován.
Doporučuje se
vždy uvažovat návrhová
zatížení předepsanou
(provozní,
extrémní) intenzitou
a běžnou "nestejnoměrnost"
(a proměnnost v čase) součinitele tření respektovat "součinitelem
stejnoměrnosti
materiálu", a
to buď 0,7
(působí-li tření
příznivě), nebo 1,4 (působí-li tření nepříznivě) aplikovaným na
součinitele vlečného tření uvedené v ČSN 73 6203.
Vratné
síly se
již žádným
dalším součinitelem nenásobí;
"nespolehlivost" vypočtené hodnoty je dostatečně respektována
aplikací
součinitelů
zatížení
a
aplikací
součinitelů
"stejnoměrnosti" materiálů (aplikovaných na vypočtené posuvy)
uvedených v 3.2.3.2.
Tvrzení o
tím, že:

nesprávnosti znění uvedeného

ve Změně b lze odůvodnit

a) Vratné síly i tření v ložiskách nejsou primárním (tj. na
jiném zatížení nezávislým) zatížením a proto nemají mít své
součinitele spolehlivosti zatížení nebo součinitele mající
tento charakter. Tyto síly
jsou účinky zatížení
(jsou
reakcemi), které se vypočtou při řešení výpočtového modelu
přímo v příslušné návrhové hodnotě již obsahující součinitele
zatížení
primárních
(pokud
jde
o
návrhová zatížení
s extrémními intenzitami, které tyto součinitele obsahují).
b) Velikost vratných sil souvisí s horizontálními tuhostmi
podpěr
mostu
a
případné
pružných
ložisek
(zejména
elastomerových) a s
horizontálními posuvy hlavní nosné
konstrukce; jde o principiálně
jiný jev než je tření
v ložiskách, jehož velikost je definována jako součin svislé
reakce a součinitele tření
(obr.7). Tedy u kluzných ložisek,
pokud se jejich "kluznost" dostane do funkce (podrobněji viz
3.2.5.2 a obr.9) se nehovoří o vratných silách a naopak
u ložisek elastomerových se neuvažuje s třením. I když mezi
těmito dvěma účinky zatížení mohou (ale nemusí, viz 3.2.5)
existovat
souvislosti, je
jejich návaznost
na tentýž
součinitel
(navíc
na
součinitel,
který má charakter
součinitele zatížení) nevhodná.
c) "Skutečná" velikost tření v ocelových kluzných ložiskách
se muže značně lišit od hodnoty stanovené pomoci normového
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(tj. průměrného) součinitele kluzného třeni (v závislosti na
stavu stýkajicich se ploch, které mohou být jak vyhlazeny,
tak i narušeny), což může ovlivnit jak vodorovné síly
působici mezi vrchni a
spodni stavbou,
tak i hodnoty
vodorovných posuvů. V principu jde o obdobnou situaci, z jaké
vycházi i 3.2.3.2, tj.
situaci, kdy bylo vhodné nahradit
normovou (také průměrnou) hodnotu materiálové charakteristiky
dvěma hodnotami,
horni a dolni.
Tento jev je
třeba
respektovat nezávisle na
metodice navrhováni
(formulace
požadavku
uvedená
ve
Změně b
normy
by
mohla vést
k
nedostatečné
spolehlivosti
návrhu
proti překročení
dovolených namáháni
či dovolených hodnot
resp. proti
překročení mezních stavů použitelnosti).
Poznámka
Norma
DIN 4141/1
"Ložiska
ve
stavebnictví"
(lit.[16]) definuje dvě hodnoty součinitele tření v ložiskách
(valivého i kluzného), jejichž použití záleží na tom,
zda toto
zření působí "příznivě" nebo "nepříznivě". Ani v tomto případě
nejde o aplikaci součinitelů zatížení (které metodika navrhování
podle DIN nepoužívá), ale o vyjádření horní a dolní meze
materiálové
charakteristiky a
o vyjádření pravděpodobnosti
"projevení se" příslušné hodnoty u skupiny více ložisek současně.
-

H

/tuhost
spodní
stavby
(ložisek)

H-

.

✓

O_

ct>y
/___
1
^
rychlost
posuvu u

u
posuv spodní stavby
(zkosení ložisek)

9
\

a) Závislost vratné síly H
na posuvu "u" bývá lineární

b) Závislost tření v ložiskách
H na rychlosti posuvu "u"
bývá konstantní

Obr.7 Schematické znázornění
obvykle používaných pracovních
diagramů vyjadřujících závislost vratných sil a tření v ložiskách
na posuvu (resp. na rychlosti posuvu)

3.2.4

Poznámky ke stanovení svislých složek reakcí působících na
ložiska deskových mostů

3.2.4.1 U běžných "prutových" konstrukcí (trámů, roštů) není
stanovení svislých složek reakcí s prakticky potřebnou přesností
provázeno pochybnostmi ani potížemi, neb odpovídající nosníkový
model se snadno vytvoří i řeší.
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U deskových konstrukcí (zejména širokých
někdy objevují pochybnosti, týkající se
respektování:

a šikmých) se však
výkladu a nutnosti

- koncentrace svislé reakce do podepření (ložiska) umístěného
v blízkosti tupého rohu;
- existence záporné (tahové) reakce
sousedícím s podepřením tupého rohu;

v podepření (ložisku)

- pootočení a vodorovných posuvů v místě podepření tupého
rohu, jejichž vypočtená velikost vychází jiná (při běžných
zatíženích vesměs výrazně větší) než jinde na téže úložné
přímce.
Mnohdy není zcela jasné, zda tyto vlastnosti řešeného modelu jsou
i vlastnostmi reality a zda nejde jen o nějaké "singularity"
související např. s metodou řešení nebo s výpočtovým modelem nebo
s redukcí rozměrů.

3.2.4.2 Mechanismus vzniku a působení reakcí v blízkosti tupého
rohu šikmé desky je možné si názorně představit pomocí náhradního
zalomeného spojitého obvodového nosníku podle obr.8. Odtud je
zřejmé, že jak koncentrace reakce do ložiska pod tupým rohem, tak
i tah v sousedním ložisku (a záporný moment v této oblasti),
a stejně tak i naklonění související se zalomením, skutečně
nastanou.
Zjednodušeně
lze
říci,
že sousedství dlouhého
a krátkého pole náhradního spojitého nosníku se projevuje jakoby
vetknutím dlouhého pole do krátkého a moment ve vetknutí je
"pokryt" dvojicí sil, realizovanou právě tlakem v rohovém a tahem
v sousedním ložisku, a kroucením.

Obr. 8

Charakter reakcí v okolí tupého rohu přibližně odpovídá
představě o existenci náhradního obvodového nosníku
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3.2.4.3 Obecně platí, že "efekt
(za jinak stejných okolností co do
mostu) výrazněji u desek:

tupého rohu" se projevuje
zatížení a půdorysného tvaru

- isotropních nebo skoro isotropních (mezi které lze zařadit
např. většinu betonových monolitických plných i vylehčených
deskových konstrukcí) než u desek vykazujících v příčném
směru výrazně menší ohybovou tuhost (tj.
např. u spřažených
deskových
či roštových
konstrukcí tvořených
podélnými
prefabrikáty a nadbetonovanou deskou, u kterých se navíc
tento efekt týká jen reakcí od části zatížení);
- tuze podepřených (tj. u desek podepřených např. hrncovými
nebo ocelovými ložisky osazenými bez dostatečně poddajných
podložek); situaci poněkud zlepšují běžné poddajné podložky;
podstatné zlepšení znamená použití elastomerových ložisek
větší výšky;
- s větším "efektivním" součinitelem příčného přetvoření,
a to
zejména tehdy, je-li
konstrukce uložena tvarově
přeurčitě tak, že ložiska brání volné příčné deformaci
materiálu (může tedy být efekt tupého rohu nepříznivější
u konstrukcí betonových předpjatých než u nepředpjatých a to
zejména v případech, kdy uložení svou konstrukcí brání
příčným vodorovným posuvům nebo volnému naklonění; obzvláště
nepříznivé je u širokých nebo u šikmých mostů působení
ocelových a ocelolitinových ložisek kluzných i válcových dle
lit.[15] a [24]);
- podepřených přímkově nebo ložisky umístěnými blízko sebe
(neb myšlená dvojice sil dle obr.8 má malé rameno);
- jejichž zatížení působí v plné hodnotě "deskově" a není
nijak upraveno (úpravu lze zajistit např. předpětím voleným
tak,
aby došlo k přerozdělení velikosti reakcí od stálých
zatížení, nebo takovou volbou postupu stavebních prací, aby
část zatížení působila např. na prosté podélné nosníky).

3.2.4.4 Pro stanovení reakcí (a
případně i jiných účinků
zatížení, zejména naklonění a vodorovných posuvů hlavní nosné
konstrukce
v místech
ložisek) u
širokých a/nebo šikmých
konstrukcí deskového statického působení jsou vhodné deskové
(s vlivem smyku i bez, případně s podélnými klouby), deskostěnové
nebo i prostorové, někdy i běžné prutové (rošty nebo prostorové
rámy) modely, řešené vesměs metodou konečných prvků.
V dnešní
době většina systémů pro řešení výpočtových modelů stavebních
konstrukcí MKP (např. NEXX + DEFOR) je schopna poskytnout služby
na dostatečné úrovni.
V každém případě (tj.
při
volbě kteréhokoliv druhu
je přiměřený soulad řešení s realitou obvykle podmíněn:

prvků)

- takovou volbou sítě (tj.
volbou polohy uzlů),
aby uzly
odpovídaly skutečné poloze ložisek (je-li např. ložisko 0,5m
od kraje konstrukce, nemá být v modelu podepřen okrajový
uzel);
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- souladem mezi zadaným uvolněním podporových uzlů a chováním
příslušných ložisek (u ohýbaných prvků existuje souvislost
mezi
omezením posuvu
ve vodorovném
směru a omezením
naklonění);
- zadáním tuhostí podepření odpovídajících realitě (do těchto
hodnot by měly být promítnuty vlastnosti všech vrstev a všech
se pod střednicí
hlavní nosné
materiálů nacházejících
konstrukce, které tuhostní charakteristiky uložení prakticky
ovlivní, a to zejména se zaměřením na zohlednění možnosti
rozdílného poklesu sousedních míst uložení);
- zadáním
"efektivního" součinitele
příčného přetvoření
alespoň přibližně odpovídajícího realitě (pro železobetonové
konstrukce cca 0,00 až 0,03; pro plně předpjaté ve všech
třech směrech až 0,20; pro jednosměrně před pj čité něco mezi
tím, např. 0,05 až 0,12);
- respektováním ortotropie tvarové (vliv vylehčení, zeber,
apod.) i materiálové (beton s trhlinkami se chová j inak než
beton bez trhlin) a nehomogenit
(např
podélných k 1oubů
u žaluziových desek);
- respektováním
vzájemné příslušnosti
určitého zatížení
a
statického systému
(např.
u
prefabrikované deskové
konstrukce může tíha konstrukce působit na prosté nosníky
a teprve zatížení tzv. "ostatní stálé a nahodilé" na desku);
- volbou dostatečně hustého dělení oblasti
na prvky, které
umožní vyvinout v aproximované funkci průhybu nejméně jednu,
ale raději dvě inflexe mezi dvěma sousedními
ložisky (to
odpovídá představě navozené obr.8, že mezi podepřenými uzly
by měly být ohýbané deskové nebo prutové prvky alespoň dva
při "skorolineárním" průběhu momentu po prvku a alespoň tři
při "skorokonstatntním" průběhu momentu po prvku; prostorové
prvky s kvadratickou náhradou pro posuvy by měly být mezi
ložisky alespoň dva a prvků s lineární náhradou by mělo být
alespoň šest) .

3.2.4.5 Pro zmenšení velikosti
reakce působící na ložisko
nej bližší tupému rohu a pro odstranění záporného znaménka retikce
působící na ložisko sousední
(a pro zmenšení deskových vnitřních
sil v této oblasti, zejména záporných momentů)
se doporučuje
uplatnit alespoň některé (nebo i všechna) z těchto opatření;
- ložisko v tupém rohu by mělo být ve svislém směru poddajné
a pokud možno poddajnější než ložiska ostatní (např.
je-li
elastomerové, tak by mělo být vyšší; je-li hrncové,
tak bv
mělo mít vyšší poddajné podložky (avšak jenom oproti plochám,
ke kterým není kotveno); ocelové ložisko by zde nemělo být
použito v žádném případě);
ložisko v tupém rohu by mělo být všesmčrně pohyblivé
a nemělo by odporovat pootočením hlavní nosné konstrukce
(která se mohou dít ve více směrech);
vzdálenost mezi ložiskem v tupém rohu a sousedním ložiskem
by měla být dost velká (přiblížení ložisek k sobě rohovému

ložisku neuleví, ale naopak situaci zhorší,
"rameno" myšlené dvojice sil; viz obr.8);

neb se zmenšuje

- vzdálenosti mezi ložisky na úložné přímce nemusí být
konstantní (může být výhodné, aby vzdálenost mezi ložiskem
v tupém rohu a sousedním ložiskem byla větší než jsou
vzájemné vzdálenosti mezi "vnitřními" ložisky v řadě, a to
podstatně,
i více než dvakrát, pokud to dovolí dimenze
příčníku);
- může být výhodné navrhnout konstrukci tak a volit takový
postup výstavby, aby alespoň část zatížení (např. zatížení
tíhou hlavní nosné konstrukce) působila "nosníkově" a nikoliv
"deskově".
Lze očekávat, že i přes aplikaci uvedených opatření bude obvykle
vhodné navrhnout v tupém rohu desky jiné (únosnější) ložisko, než
ostatní ložiska na téže podpěře; ve většině případů je však možné
se vyhnout nutnosti konstruovat sousední ložisko jako tahové.
Poznámka 1 - Pokud jsou některá z uvedených doporučení v rozporu
s ustanoveními
starších
předpisů
a
pramenů (jde zejména
0 doporučení navrhnout na jedné podpěře různé typy ložisek, které
je v
rozporu s ustanoveními
lit.[26] týkající navrhování
elastomerových ložisek, podrobněji
viz 4. 2.1.2, a částečně
1 o doporučení navrhnout nestejné vzdálenosti ložisek, odporující
zvyklostem), platí " TP".
Poznámka 2 - Kotvení a současně poddaj ná podložka na téže straně
ložiska mohou být použity jen v případě, kdy zvláštní konstrukční
opatření
(např. jsou-li
kotvy svislé,
jsou-li od betonu
separovány, a mají-li na konci přilepené stlačitelné "patky".
např.
z tvrzeného polystyrénu, nebo jinou "vůli") zajistí, že
kotvy jsou sice schopny bránit vodorovnému pohybu ložiska, avšak
současně že se mohou nepatrně "ponořit" do betonu,
čímž dovolí
dotlačení poddajné podložky (jinak by se mohla téměř celá svislá
síla koncentrovat jen do kotev a tím zapříčinit poruchy ložiska,
kotev i betonu). K takovému fungování kotev přispívá jejich
dodatečné zalévání (poté,
co ložisko dosedne plochou a co je na
ně přenesena reakce od většiny stálého zatížení) méně tvrdým
a více smrštivým betonem (maltou, hmotou).

3.2.5 Poznámky
ke
stanovení
a vodorovných posuvů

vodorovných

složek

reakcí

3.2.5.1 U starších mostů bývalo pravidlem, že se všechny podpěry
navrhovaly tak masivní a tak založené, aby (s výjimkou záměrně
rozepřených konstrukcí) byly při běžném zatížení jejich vodorovné
pohyby zanedbatelné. Spolu s volbou systému ložisek pohyblivých
a jednoho pevného byly takto vytvořeny předpoklady pro možnost
jednoduchého stanovení jak velikosti pohybů dilatačních celků,
tak
i velikosti
vodorovných sil
přenášených jednotlivými
podpěrami.
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Novější mosty mnohdy mívají štíhlé pilíře (a případně i opěry),
zakládané někdy jen na jedné řadě pilot nebo plošně a navíc někdy
opatřené vodorovně poddajnými ložisky. V takovém případě již
nebývá provedení předpovědi pohybů dilatačních celku, pohybu
v ložiskách a
vodorovných sil působících
na podpěry,
tak
jednoduché. Velikost těchto účinků zatížení totiž výrazně závisí
nejen na zatížení, ale i na vodorovných tuhostech podpěr mostu,
a považování těchto tuhostí za nekonečně velké může být jak
nebezpečné (může
vést k podcenění
velikosti pohybů),
tak
i nehospodárné (může vést k přecenění velikosti vodorovných sil
vyvozených objemovými změnami).

3.2.5.2 Pro stanovení uvedených účinků je obvykle (pokud není
výrazná interakce mezi vodorovným a svislým chováním mostu, viz
bod 3.2.2.4) dostatečný rovinný model (stěna, rovinný rám nebo
rovinná příhradovina) "umístěný" do roviny ložisek; u kolmých
a výrazně liniových a přibližně přímých mostů mnohdy postačí
jednorozměrný model.
Zatížením jsou:
- vodorovné síly primární
(např. brzdná síla, část zemního
tlaku) i sekundární, které se stanoví řešením modelu (např.
vodorovné reakce, část zemního tlaku),
které jsou vzájemně
v rovnováze (a které je někdy třeba "přepočíst" do úrovně
ložisek
stanovením náhradní
síly působící
na myšlené
jednozvratné páce z podmínky momentové rovnováhy,
např.
u opěr zatížených zemním tlakem);
- objemové změny hlavní nosné konstrukce vyvozující jak
posuvy střednice, tak i pootočení (naklonění) kolem vodorovné
osy, nahrazené posuvy v dané úložné rovině; jako deformační
zatížení se však projevují nejen rovnoměrné a nerovnoměrné
změny teploty, dotvarování a smršťování betonu,
ale i např.
"centrická"
a
"excentrická"
část
předpětí,
pootočení
(naklonění) v místech uložení způsobené svislým zatížením,
apod.;
- dané posuvy nebo naklonění spodní stavby (jde např. o
nerovnoměrná
přetvoření základů
způsobená poddolování m,
krasovými jevy, změnou struktury podloží, apod.).
Fyzikálními vztahy jsou pracovní diagramy (vyjadřující závislosti
mezi vodorovnými posuvy a vodorovnými silami) vnějších vazeb
(tj.
pilířů, opěr,
"zemního tlaku",
příp. přechodových desek,
apod.) podepírajích hlavní nosnou konstrukci; některé typické
tvary
pracovních
diagramů
těchto
vazeb nahrazujících ve
výpočtovém modelu
podpěry mostu i s
ložisky jsou zřejmé
z obr.7, 9 a 10. Na obr.7 a) je pracovní diagram charakterizující
pevné uložení, např. na pevném ložisku nebo na betonovém kloubu,
spočívající na podpěře mostu s vodorovnou tuhostí Kp (Kp je
velikost vodorovné síly, která by při působení v hlavě pilíře
vyvodila jednotkovou vodorovnou výchylku hlavy "u"); na obr.7 b)
je pracovní diagram charakterizující pohyblivé uložení, které
odporuje pohybu třením, umístěné na mostní podpěře s nekonečně
velkou vodorovnou tuhostí.
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I když dostupné prameny (např. lit.[40]) vesměs uvádějí silovou
metodu
řešení úlohy
a popisují,
kterak sestavit rovnice
kompatibility (tj. rovnice předepisující rovnost posuvů, v nichž
jsou posuvy vyjádřeny pomocí neznámých vodorovných vnitřních sil
a známých vodorovných poddajností jednotlivých podpěr mostu), lze
v souladu s obecnými trendy řešení výpočtových modelů stavebních
konstrukcí i v tomto případě doporučit užití deformační varianty
MKP, která vychází z Lagrangeova variačního principu generujícího
rovnice vodorovné rovnováhy (tj. rovnice předepisující rovnost
silových veličin, v nichž jsou vnitřní síly vyjádřeny pomocí
neznámých vodorovných posuvů
a známých vodorovných tuhostí
jednotlivých podpěr mostu).
Poznámka 1 - Pro řešení uvedených modelů lze použít i běžné
systémy pro řešení lineárních úloh MKP; v takovém případě je
třeba
věnovat
zvýšenou
pozornost
dosažení
souladu mezi
fyzikálními předpoklady a výsledky (zejména co do uplatnění větví
pracovních diagramů charakterizujících vazby nahrazující podpěry
mostu
spolu s
kluznými
ložisky).
Použití programů přímo
zpracovávajících alespoň bilineární pracovní diagramy může být
pohodlnější. Příklad
použití takového programu
pro řešení
jednorozměrné
příhradoviny,
nahrazující
co do
vodorovného
působení trámový most, je uveden v příloze A.
Poznámka 2 - I když do výčtu příčin nesouladu předpovězenóho
a skutečného mechanického chování mostních konstrukcí nemusí
v dnešní době patřit "potíže" s řešením výpočtového modelu,
zůstává řada nejasností, neznalostí a nejistot týkajících se jeho
definování
(tj.
vstupních údajů).
Jde zejména o stanovení
fyzikálních vztahů typu Hookova zákona (zohledňujících např. vliv
podzákladí, vliv trhlin, apod.) a o stanovení zatížení objemovými
změnami (zejména v případech, kdy může vlivem "přetláčení" betonu
způsobeným např.
nedolehnutím kontaktních spar celými plochami,
poddimenzováním, chováním konstrukce jako spřažené a nikoliv jako
ideální,
s čímž se nepočítalo, apod., docházet k nelineárnímu
dotvarováni betonu).

vodorovná
síla v hlavě
podpěry
vodorovný
posuv v hlavě
podpěry

r n

Obr.9

Pracovní diagram vnější vazby tvořené pohyblivým uložením
(např.
na
válcových
nebo
kluzných
ložiskách),
charakterizovaným součinem součinitele tření
a hodnoty
svislé
reakce V),
spočívajícím
na
podpěře
mostu
s vodorovnou tuhostí Kp
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Obr.10

Pracovní diagram vnější vazby s tuhostí K tvořené pružným
uložením
(např.
na
elastomerových
ložiskách),
charakterizovaným vodorovnou tuhostí K1 (K1 je velikost
vodorovné síly, která by při působení v úrovni horního
líce ložisek vyvodila jednotkovou vodorovnou výchylku
horních líců oproti dolním), spočívajícím na podpěře
mostu s vodorovnou tuhostí Kp

3.2.5.3 Provizorní a dočasné kluzné uložení konstrukce při
montáži či betonáži (polohovou určitost však nutno zajistit!)
a její spuštění či osazení na definitivní ložiska (provedené ve
vhodném čase a při vhodné teplotě hlavní nosné konstrukce) skýtá
možnost
eliminace části
nepříznivých vodorovných
silových
i deformačních
účinků vyvozených
objemovými změnami betonu
a/nebo vnesením předpétí.
Výhodnost snížení nároků na velikost pohybů v ložiskách (resp. na
velikost vratných sil) může (zejména u elastomerových ložisek,
je-li pro jejich návrh rozhodující vychýlení)
více než nahradit
související komplikace, které je nutno překonávat při provádění.

3.2.6

Zajištění spolehlivosti prvků hlavní
proti sesmeknutí z podpěr (z ložisek)

nosné

konstrukce

3.2.6.1 Před sesmeknutím vrchní stavby mostu z podpěr vždy
bezprostředně
předchází
vzájemný
posun
buď hlavní nosné
konstrukce oproti horní desce ložiska (např. oproti vahadlu) nebo
dolní desky ložiska (např. úložné desky,
úložné stolice) oproti
úložnému prahu. Proto je již vznik tohoto posunu klasifikován
jako ztráta stability polohy hlavní nosné konstrukce. Podmínka
spolehlivosti
tuhého tělesa
proti posunutí
je předepsána
v příloze 1 ČSN 73 0031. Lze ji uvádět ve tvaru:
^act < 0,9

pas
^act 0e součet aktivních silových účinků zatíženi, které se snaži
konstrukci posunout; konkrétně
jde o vektorový součet
vodorovných složek reakcí od jednotlivých současně v úvahu
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připadajících návrhových zatížení působících extrémní, a to
maximální intenzitou, neb jde o působení nepříznivé (avšak
včetně případných součinitelů kombinace);
Spas

součet pasivních silových účinků zatížení a odporů, které
současně posunu konstrukce brání; konkrétně může jít např.
o tření mezi ložiskem a úložným prahem (nálitkem) nebo mezi
ložiskem a hlavní nosnou konstrukcí (klínovou deskou), při
jehož stanovení se uvažuje návrhové zatížení extrémní, a to
minimální
hodnotou,
neb
jde
o
působení
příznivé,
a
součinitel
tření
se
uvažuje
"dolní
hodnotou"
(viz 3.2.3.7), o návrhovou pevnost lepidla proti usmyknutí,
o ^ návrhovou pevnost kotevních prvků (šroubů, betonářské
výztuže, hmoždinek, atd.) proti usmyknutí, apod..

U betonových mostu lze nahradit splnění podmínky spolehlivosti
tuhého tělesa^ proti posunutí převzaté z ČSN 73 0031 splněním
podmínky vyjadřující míru bezpečnosti konstrukce proti posunutí
podle čl.12 a čl.13 ČSN 73 6206.
Podmínky spolehlivosti ložisek proti převržení,
které mohou být
aktuální zejména u ložisek ocelových odlévaných a svařovaných,
která
jsou "vysoká",
jsou
definovány obdobně
formálně
i obsahově (jde o stejná ustanovení těchže norem).
Podmínky spolehlivosti tělesa proti posunutí i proti převržení
odpovídající
ČSN 73 0031
(resp.
podmínka vyjadřující
míru
bezpečnosti
konstrukce
proti
posunutí
i proti převržení
odpovídající ČSN 73 6206) musí být splněny ve všech stádií cli
montáže i provozu a při všech reálně v úvahu připadajících
kombinacích zatížení.
Poznámka 1 - "Posunutím" (též: "usmyknutím ložiska v uložení"),
kterým se zabývá 3.2.6, se nemyslí prekročení přípustného rozsahu
pohybu v ložisku samém (doprovázeného např.
sjetím válců se
stolice
na úložný
práh, porušením
elas tomeru překročením
přípustného zkosení, apod.), nýbrž stav, kdy dochází k pohybu
(třeba jen náznakovému, několik mm) mezi hlavní nosnou konstrukcí
a spodní stavbou v jiném místě než v místě (ploše) k této funkci
předurčeném.
Poznámka 2 - Kotvení ložisek k hlavní nosné konstrukci ani ke
spodní stavbě tedy není povinné, pokud není nutné k zajištění
spolehlivosti proti posunutí vrchní stavby mostu po ložisku nebo
ložiska po spodní stavbě. Nutnost zajišťovat tuto spolehlivost
ocelovými kotevními prvky je příznačná zejména pro mosty ocelové
(malé stálé zatížení a tudíž malé tření), pro mosty s ložisky
uloženými ve sklonu (trvalé namáhání vodorovnými silami úměrnými
tíze mostu a sklonu ložisek), a pro mosty drážní (velké vodorovné
síly způsobené provozem). V masivních betonových mostů pozemních
komunikací (a zejména u kluzných všesměrně pohyblivých ložisek)
obvykle k zachycení vodorovných sil přenášených mezi hlavní
nosnou konstrukcí a spodní stavbou postačuje buď tření působící
v dosedací a v úložné ploše nebo přilepení epoxydovou pryskyřicí
(prováděné též jako ochrana proti bludným proudům, viz lit.[32/;
přilepení však není přípustné u elastomerových ložisek dle
lit.[26]). Samo
tření však bývá
často nedostatečné např.
u betonových lávek,
u zavěšených i jiných subtilních konstrukcí
z předpjatého betonu, apod. .
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Poznámka 3 - Obdobná podmínka vyjadřující spolehlivost proti
posunutí vrchní stavby mostu po spodní stavbě musí být splněna
i v případech, kdy jde o uložení mostu "bez ložisek".

3.2.6.2 Účinné
současné
působení
(součinnost)
jednotlivých
odporů bránících pohybu ve styku namáhaném smykovou silou (obecně
se podílejících na S-;)as v
poměru "sečných smykových tuhostí") je
ohraničeno
mezním posunem
nejméně "zplastizovatelného"
odporu;
plná součinnost by byla podmíněna dostatečně dlouhými plastickými
větvemi
pracovních diagramů
vyjadřujících závislost
odporující
síly na rozdílu vodorovných posuvů v příslušné ploše.
Lze
tedy
předpokládat,
že
tření
a
smyková pevnost ocelových
kotevních
prvků
spolupůsobí
plně.
Smykové
pevnosti
lepidla
a smykové
pevnosti ocelových
kotev však
obvykle sečítat nelze,
protože
lepený
spoj
(zejména
pokud
jde
o
tenkou
vrstvu
epoxydového lepidla) je poměrně křehký a usmykne se již při malém
zkosení,
které
ještě
nestačilo
v
ocelových kotevních prvcích
aktivizovat
vznik smykové
síly. Před
porušením lepeného
spoje
tedy
přenáší
celou
vodorovnou
sílu
sám
lepený spoj, po jeho
porušení
samy ocelové
kotevní prvky
(nástup tření
je v
tomto
případě velmi
nejistý, neboť porušení lepeného
spoje bývá často
provázeno vznikem hladké styčné plochy ocel-epoxy).

3.2.6.3 Hodnoty
součinitele
kluzného
tření
(pro
styk
beton-beton,
beton-ocel, pro
uložení prostřednictvím izolačních
pasů
nebo
desek
z
hmot
podobných
vlastností),
uvedené
v ČSN 73 6203 (čl.147), lze považovat za průměrné (tj. za střední
hodnoty
pravděpodobnostního rozdělení).
Při stanovení.
návrhové
hodnoty součinitele tření se
doporučuje postupovat podle 3.2.3.7
a použít
součinitele
"stejnoměrnosti"
této
materiálové
charakteristiky 0,70, neboť v daných souvislostech je tření jevem
příznivým
(u drážních
mostů
se
obvykle uvažuje
při příznivém
působení
tření součinitel
kluzného tření
nulový; důvodem
však
jsou otřesy
až "nadskakování" hlavní
nosné konstrukce způsobené
dopravou
a
nikoliv
jen
předpokládaná
proměnnost
součinitele
tření).
Je-li navržen lepený spoj, je
třeba v návrhu uvést buď požadavek
na jeho
pevnost ve smyku (jednorázovou,
případně na únavu) nebo
požadavek,
že "slep
nemá
být
nejslabším místem
styku" (spolu
s uvedením
pevnosti betonu
ve smyku).
Doporučuje se
uvést jak
požadavek na hodnoty dovolené (tj.
na dovolené namáhání ve smyku
při zatížení hlavním, celkovém,
na únavu, při kombinaci zatížení
celkového s mimořádným), tak i požadavek na hodnotu návrhovou při
působení návrhových
zatížení s extrémní
intenzitou, příp. i
na
hodnotu
návrhovou při
nehodové návrhové
situaci (uvedení
obou
možností
muže zjednodušit
klasifikování vhodnosti
toho kterého
lepidla).

Poznámka 1 - Smykovou
pevnost
(soudržnost)
lepených spojů
(oce l - l^epi dl o,
lepidlo-beton, atd.)
v závislosti na úpravě
povrchu,
na složení lepidla, na podmínkách procesu lepení, na
charakteru zatíženi, tj., jde-li o zatížení rázová neho únavově,
atd., udává (resp. má udávat)
výrobce lepidla, přičemž by mělo
být jednoznačně řečeno, o jakou hodnotu jde jak co do "úrovně"
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(zda jde o hodnotu průměrnou, normovou, návrhovou při zatíženi
extrémním, dovolenou při zatížení celkovém, apod.),
tak i co do
závislosti na působení zatížení v čase (zda jde o hodnotu
uplatnitelnou
při zatížení
rázovém, dlouhodobě
působícím,
cyklickém,
atd.).
V
případě,
že
spoj
lepidlo-ocel,
lepidlo-lepidlo i
lepidlo-beton vykazuje vyšší smykovou pevnost
než sám beton (což bývá dost často splněno např.
u slepů
epoxydovými pryskyřicemi), může
o únosnosti lepeného spoje
rozhodovat smyk (hlavní tah) v betonu. Je věcí zhotovitele, zda
použije lepidlo, jehož požadované vlastnosti včetně trvanlivosti
(při dodržení předepsané technologie) zaručuje výrobce lepidla
(nejlépe
certifikátem),
nebo
zda
použije lepidlo, jehož
vhodnost pro daný případ si ověří (či nechá ověřit) zkouškami.
Poznámka 2 - Ložiska se obvykle osazují na poddajné podložky
(podrobněji viz 3. 3.3.3) a/nebo do malty či plastmalty nebo se
zalévají betonem. V žádném případě se však neuvažuj e s příznivým
působením soudržnosti oceli s monolitickým betonem (s maltou,
s plas tmaltou, s plastbetonem, apod.); vždy jen se třením a při
výrazných dynamických jevech (např. u některých lávek, u drážních
mostů) ani to ne.

3.2.6.4 Přikotvení ložisek k betonovým konstrukcím, pokud se
použije (např.
pomocí kotev zabetonovaných do kapes), je třeba
navrhnout tak, aby bylo možné vrchní stavbu mostu zvednout,
ložiska vyjmout a nová ložiska osadit bez vysekání kotevních
prvků (např. aby bylo možné horní i dolní část ložisek od kotev
odšroubovat).
Moderní ložiska
(hrncová,
kalotová) jsou již
konstruována tak, aby tento požadavek splňovala.

3.2.6.5 Při uložení betonové konstrukce na elastomerová ložiska,
pokud jsou splněny požadavky lit.[26] na dodržení předepsaného
nejmenšího tlakového napětí ve styčné spáře, je spolehlivost
prvků hlavní nosné konstrukce proti posunutí (= spolehlivost
ložisek proti usmyknutí v uložení) zajištěna.
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3.3

Úložné prahy

3.3.1

Poznámky k prostorovému uspořádání úložných prahů

3.3.1.1
U úložných prahů je mimo jiné požadováno nebo doporučeno
(viz např. lit.[ 4], [12], [25] a další) zajistit:
- vodorovnost úložných ploch
- odvodnění

(komentář je v 3.3.1.2);

(doporučení je v 3.3.1.3);

- dostupnost ložisek a jejich okolí

(poznámka je v 3.3.1.4).

3.3.1.2 Doporučení
(případně
požadavek)
zajistit
vodorovnost
a rovnobčžnost
dosedací
a
úložné
plochy
je
třeba
chápat
technicky
"přiměřeně";
neboť
se
nelze
vyhnout
ani
výrobním
nepřesnostem
(jde o
hodnoty cca
0,2 až
0,5 %), ani deformacím
konstrukce
od zatížení
(projevujícím se
nakloněním s velikostí
řádově 0,2 až 1,0 %, výjimečně i více).
Projektant by
měl přibližně uvážit vliv
krátkodobě i dlouhodobě
působících
zatížení
(včetně
zatížení
předpětím, dotvarováním,
atd.)
na naklonění
hlavní
nosné
konstrukce v
místech uložení
(a případně i přibližně
uvážit vliv očekávaného naklonění spodní
stavby), odhadnout obě krajní
hodnoty, a následně navrhnout (tj.
zvolit) "střední
polohu" dosedací plochy
ložiska (obdobně, jako
se
užívá
"nadvyšování"
hlavní
nosné
konstrukce
za
účelem
eliminace nepříznivého průhybu). Jde o záměrné navržení počáteční
"nerovnoběžnosti” obou ploch, která
by však neměla překročit cca
0,6
až
0,8 %.
Záměrně
lze
navrhnout
(či
připustit)
i "nevodorovnost"
úložné plochy
(např. u
ložisek podpírajících
prefabrikáty),
která však
rovněž nepřekračuje
obdobnou hodnotu
(tj. cca 0,6 až 0,8 %).
Jinak je tomu u elastomerových
ložisek, u kterých nelze dosedací
plochu nastavit do "vhodné střední
polohy", u kterých již odklon
od
vodorovné blížící
se 1 % (při
svislé reakci
a při
využití
svislé únosnosti) může zapříčinit
úplné znehodnocení, a která by
proto měla být ukládána
pokud možno vodorovně. Rozhoduje-li však
o možnosti použití
elastomerového ložiska pootočení
(tj. rozdíl
mezi nakloněním
hlavní, nosné konstrukce
a spodní stavby) ,
může
vhodně
zvolená záměrná
nevodorovnost uložení
ložiska na spodní
stavbě
umožnit
použití
těchto
ložisek
v
případech,
kdy
pootočení" poněkud překračuje dovolenou hodnotu (problematika je
však citlivá
a náročná; maximální
hodnoty počátečního naklonění
elastomerového
ložiska
mohou
být
jen
několik
málo
desetin
proceň ta, jintik by mohlo vychýlení způsobené dlouhodobě působícím
zatížením podstatně snížit svislou zatížitelnost ložiska).
Pokud je třeba
upravit sklon dosedací plochy v
jednom i/nebo ve
druhém
směru,
doporučuje
se
užití
klínových
desek
(např.
epoxybetonových
s minimální
tloušťkou cca
30 mm až
35 mm nebo
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ocelových s
minimální tloušťkou cca 12 mm
až 15 mm) přilepených
prvku.
Vkládání
ložisek
do
kapes proměnné
k prefabrikovanému
hloubky vytvořených v hlavní
nosné konstrukci se navrhovat nemá,
pokud by toto uspořádání mohlo ztížit případnou výměnu ložisek.

Poznámka 1 - Přestože v ČSN 73 6201 je uveden požadavek na
vodorovnost (rozumí se:
"kolmost k působící síle") dosedacích
i úložných ploch a na jejich rovnoběžnost jako doporučený, bývá
někdy vodorovnost a rovnoběžnost požadována povinně a sebemenší
nevodorovnost
se zásadně nepřipouští.
Takovéto zpřísnění je
nevhodné, neb dosažení trvalé
rovnoběžnosti obou ploch je
prakticky nemožné a navíc dosazení absolutní vodorovnosti nemusí
být vždy tím nej lepším řešením.
Poznámka 2 - Některé
starší podklady
pro navrhování mostů
doporučovaly ukládat ložiska nikoliv vodorovně, nýbrž v podélném
sklonu rovnoběžně s nosnou konstrukcí, přičemž pevné ložisko se
osazovalo téměř povinně nad dolní opěru. Při
této úpravě svislá
zatížení vyvozovala šikmé reakce působící příznivě směrem do
zeminy, avšak za tuto výhodu se platil o výrazně nepříznivějším
namáháním ložisek a téměř nemožností ložiska vyměňovat,
neboť
provizorním podepřením se těžko zachycují větší vodorovné síly.
Vodorovné uložení zmenšuje vodorovné složky reakcí (konstrukci
lze přirovnat ke "kočárku na schodech", který vyvozuje jen svislé
reakce, a proto nesjede, alespoň ne hned), a tím eliminuje
nevýhody (ale i výhody) vyplývající z osazení ložisek v podélném
sklonu. Vodorovnost úložných ploch tedy oslabuje význam pravidla
požadujícího dát
pevné ložisko na dolní
opěru, ale jeho
dodržování úplně zbytečným nečiní, neb se brzdí častěji při jízdě
dolu než nahoru, i když ČSN 73 6203 s touto skutečností uvažovat
nepožaduje (a i ten "kočárek na schodech" by časem pravděpodobně
poputoval dolů a ne nahoru).

3.3.1.3 Mosty
pozemních
komunikací
jsou
projektovány
s
tím
záměrem,
aby
se
do
ložisek
ani
jejich
blízkosti
nedostala
srážková
ani
žádná jiná
voda.
Dostane-li
tam
přesto,
její
přítomnost
dokazuje,
že
něco
(např.
mostní
závěr,
izolace,
závěrná zídka) není v pořádku.
Vodu proniklou do
okolí ložisek je tedy třeba
odvést nejen tak,
aby
zde
nepůsobila
agresivně,
ale
i
tak,
aby
se v í ditelně
projevila a tím upozornila na
potřebu hledat a odstranit příčinu
zatékání
dřív,
než
dojde
k
znehodnocování
ložisek, úložného
prahu, závěrné zídky a případně i hlavní nosné k ons t rukce.
Toho
lze
nejjednodušeji
dosáhnout
vyspádováním úložného prahu
k jeho viditelnému
líci. Pokud je
nutné vyspádovat úložný
práh
"do žlábku k zídce", což nastane např. v případě, kdy ložiska (či
nálitky pod ložisky) tvoří
souvislou řadu, doporučuje se vyústit
žlábek
na
boku
opěry
tak,
aby
z
něj
voda volně stékala po
viditelné ploše
a tak nejen poukázala
na existenci poruchy, ale
i usnadnila identifikaci jejího rozsahu a charakteru.

3.3.1.4
Při určování výšky
manipulačního prostoru okolo ložisek
se
nemá
vycházet
jen
z
výšky
lisů
pro zvedání hlavní nosné
konstrukce, která vesměs může být i menší než 0,1 ni a dovolila by

stanovit
výšku
prostoru
okolo
ložisek
minimálni
dle
normy
(tj. 0,15 m).
Do tohoto
prostoru však
bývá občas
nutné strčit
i ruce
s pracovním
nářadím (a
někdy i
hlavu) a
něco očistit,
namazat, odseknout, prohlédnout, vyspravit,
vyměnit, apod., a to
i při
nezvednuté
hlavní
nosné
konstrukci.
Proto
by mělo být
doporučení
ČSN 73 6201
zajistit
výšku
manipulačního
prostoru
kolem
ložisek 0,30 m
dodržováno
pokud
možno vždy
alespoň při
ukládání na ložiska hrncová,
ocelová, kalotová, apod.. Výšku pod
0,2 m je vhodné připustit jen v okolí ložisek elastomerových.
Minimální předepsaná výška manipulačního
prostoru 0,15 m smí být
nedodržena
nejen u
uložení rozepřených mostů, ale
i u dalších
jednoduchých uložení hlavních
nosných konstrukcí "jiným způsobem
než na průmyslově vyráběná ložiska". Jde např. o uložení na pruhy
cementové malty,
na asfaltové izolační pásy,
na vrubové klouby,
apod., která
běžně vykazují dostatečnou trvanlivost
i bez oprav
a která jsou bez vyměňovaných (a bez vyměnitelných) částí.
Z
hlediska
respektování
požadavků
a
doporučení týkajících se
výšky prostoru nutného k zajištění přístupu k ložiskům a k jejich
okolí
je
obzvlášť
nepříjemné
ukládání
prvků tvaru obráceného
T,
I, apod.,
na ozuby
nebo pomocí
ozubů, které
někdy umožní
snížit niveletu
komunikace na mostě
a které by
někdy mohlo být
požadováno
i
z
důvodů
"architektonických”
(rovný
podhled).
V takových
případech je
třeba
zabezpečit
přístupnost ložisek
nejen
dostatečnou volnou
výškou
kolem
nich, ale
i zajištěním
možnosti
se do
tohoto prostoru
dostat buď se strany
nebo ze
široké
dilatační
spáry.
Pokud
však
jsou
požadavky na takové
prostorové
řešení
podkládány
pouze
tzv. "estetickými důvody",
doporučuje se je nekompromisně odmítnout.

3.3.2

Poznámky k navrhování úložných prahů (resp. nadpodporovýcli
příčníků)

3.3.2.1
Pro
stanovení
"globálních"
účinků
zatížení
a
pro
dimenzování se
úložný práh (resp.
nadpodporový příčník) obvykle
modeluje
jako nosník
(a to
i v
případě, že
jde o
horní část
stěnové
či
masivní
podpěry)
zatížený
reakcemi
hlavní
nosné
konstrukce (ve
většině případů lze nepřihlížet
k interakci mezi
hlavní
nosnou konstrukcí
a spodní
stavbou), který
je namáhaný
ohybovými
momenty,
posouvajícími
silami,
kroutícími
momenty
a normálovými
silami. Podrobné
pokyny pro
výpočet, vycházející
z ČSN 73 6206, jsou uvedeny v dostupné literatuře (i v učebnicích
a skriptech, např. v lit. [36], [41] aj.).

3.3.2.2 Kromě nosníkovými vnitřními silami je úložný práh (resp.
nadpodporový příčník) navíc namáhán i "lokálními" účinky zatížení
a to soustředěnými tlaky na styčné ploše pod (resp. nad) ložisky,
tahovými napětími
a silami v
roznášecí oblasti pod
(resp. nad)
ložisky a
tahovými napětími a silami
při povrchu úložného prahu
(resp. nadpodporového příčníku).
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Při
dimenzování úložného
z hlediska
spolehlivosti
dovoleno postupovat podle:

prahu (resp.
nadpodporového příčníku)
proti
poškození
účinky
těmi to
je

a) ČSN 73 6206
a
pramenů
a např. lit.[36] nebo [41])

navazuj icích

(tj -

podle lit. [

6]

»

b) ČSN 73 6207
a
pramenů navazuj ících
(tj • podle lit. [ 7]
a
např. lit.[36])
a pohlížet
na oblast
pod ložiskem i nad
ložiskem jako na kotevní oblasti předpjaté mostní konstrukce;
c) typizační
směrnice
pro
navrhování
železobetonových
monolitických
i
prefabrikovaných
úložných
prahů
podpěr
drážních
mostů
"Úložné
prahy
podpěr
železničních mostů",
schválené
Federálním
ministerstvem
dopravy
v
r.1987 (tj.
podle lit.[28]);
d)

ČSN 73 1201

(lit.[

2]).

Zásadní rozdíl mezi uvednými doporučenými postupy je ve velikosti
dovoleného
namáhání
(resp.
odpovídajícího mezního
napětí)
hlavní
nosnou konstrukcí
v soustředěném
tlaku
působícím
mezi
obvykle
snadno dodrženo)
a ložiskem
(jehož
nepřekročení
bývá
naopak bývají se splněním
a mezi ložiskem
a úložným prahem (kde
postup
ad a) předepisuje
předepsané
podmínky
potíže),
kterou
nižší
než
postup ad c)
nižší
než
postup
ad b)
a
ten
zase
nepřekročení
a ad d). Přibližně
platí, že tam,
kde si podmínka
dovoleného
namáhání v
soustředěném tlaku
vynutí navrhnout
při
postupu
ad a) úložný
práh z
B330 (resp.
z B4()0) ,
postačí při
použití
postupu ad c)
nebo ad d)
navrhnout práh
z B250 (resp.
Využití
úlevy
ad c)
nebo
ad d)
je
však
podmíněno
z B330) .
navržením výztuže
přiměřené danému konkrétnímu
případu (obvykle
betonářské,
i když
použití předpínací
výztuže není
vyloučeno)
zachycující
nejen
příčné
tahové
a
smykové
síly
v roznášecí
oblasti
pod
(resp.
nad)
ložisky
(což
ostatně
předepisují
ČSN 73 6206 i
ČSN 73 6207 také, i
když tyto normy
na rozdíl od
lit.[28]
nebo
lit.[ 2]
neuvádějí,
kromě
obecně
platných
konstrukčních požadavků pokrývajících jen jednodušší případy, jak
to konkrétně
udělat), i tahové síly
při horním povrchu úložného
prahu (resp.
nadpodporového příčníku) podle
lit.[28] nebo podle
lit.[ 2].

Poznámka 1 - Přísnost čl.128 ČSN 73 6206,
omezujícího dovolene
namáhání železového betonu v soustředěném tlaku na dvoj násobek
dovoleného namáhání v tlaku dostředném a navíc uvažujícího
s násobitelem odpovídajícím třetí odmocnině podílu roznášecí
a styčné plochy,
oproti
"benevolenci" DIN (cca trojnásobek
a druhá odmocnina) vedly k nemožnosti plně využít v tuzemsku
únosnost kruhových hrncových ložisek (N, NGa a NGe fy GHli nebo
licence GHH) uváděnou jejich výrobcem a ověřenou certifikací ,
přestože v zahraničí to šlo bez potíží a bez poruch. Proto byla
v r.1984 udělena DSO jako nositeli
licence výjimka z uvedeněho
článku normy, která prakticky umožnila užívat "hrncové ložiská
kruhové" vyráběné n.p. Rudné baně, Banská Bystrica, závod Banská
Štiavnica, tak, jako v býv.NSR i v býv.
NDR, tj. využít jejich
tabulkové únosnosti i při uložení na úložných prazích z B250 nebo
B330.
Poznámka 2 - Doporučení ČSN 73 6201 provádět úložné prahy vcelku
na celou šířku podpěry vychází z toho, že práh bývá tažen (tah
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souvisí s roznosem podporových tlaků a bývá tím větší, čím je na
úložném prahu ložisek méně) a je třeba jej na tento tah
dimenzovat.
Obdobný
jev
může
nastat
i
v
dolní části
Pokud je uspořádání
ložisek nebo
nadpodporového příčníku.
úložného prahu takové,
že "globální"
tah nenastane nebo je-li
tento tah zachycen jinak, je přípustné tohoto doporučení normy
nedbat.

3.3.2.3 Obecná
šikmost
výslednice
sil
působících na ložisko,
způsobená
existencí vodorovných
složek
(a
snad někdy
i spolu
s mimostředností,
která
souvisí
s
momentem
v
uložení nutným
k překonání
odporu
ložiska
proti
naklonění)
se
projevuje
excentricitami
působišť
této
výslednice
vzhledem
k
těžištím
styčných
ploch
ložiska jak
s
hlavní
nosnou
konstrukcí, tak
i s úložným prahem. Náhradní
tlakové napětí v takové excentricky
namáhané
styčné
ploše
(které
se
při
ověřování spolehlivosti
kontaktu
proti
porušení
soustředěným
namáháním
srovnává
s dovoleným
či
mezním
napětím
v
soustředěném
tlaku)
se
má
stanovit
jako
hodnota
konstantního
(rovnoměrného)
tlakového
napětí
"rozprostřeného"
na
té
části
styčné
plochy,
jejímž
těžištěm je
průsečík "paprsku" výslednice s
touto plochou (tedy
žádný
"pružný"
lineární
průběh
nebo
dokonce řešení kontaktní
úlohy
"tuhého tělesa
na
pružném
poloprostoru" apod.,
ale ani
zanedbání této okolnosti).
Podobně se
při stanovení roznášecí
plochy (viz Č1.12K
a obr.15
ČSN 73 6206,
a ČI.2.2.4
a 2.2.5
lit.[28]) dopor učuje
s 1edovat
směr
reakce (tj.
výslednice sil
působících na
ložisko), který
v obecném případě nemusí být svislicí, a tuto plochu stanovit tak
aby průsečík paprsku výslednice
s roznášecí plochou byl těžištěm
této plochy.

Poznámka - Z předpokladu rovnoměrného tlakového napětí po ploše,
jejímž těžištěm prochází reakce, je zřejmé, že nejde o stanovení
a posuzování kontaktního napětí, ale o stanovení a posouzení
jakéhosi
'skutečného" napětí něco vypovídajícího o poměrech
v roznášecí oblasti pod (nad) ložiskem. Jde o obdobnou metodiku
výpočtu,
jakou úspěšně používá mechanika zemin při posuzování
spolehlivosti
podzákladí proti
ztrátě stability
souvisící
s potencionálním pohybem
po smykové ploše;
tentýž přistup
k problematice zaujímají i normy DIN a německá literatura.

3.3.2.4 ^Pokud jsou ložiska osazena či zhotovena na podpěře přímo
bez
úložného prahu
(např. na
sloupu, jde-li
o kyvnou podpěru,
apod.), postupuje
se při navrhování oblasti,
v níž se projevuje
soustředěné
namáhání
a
tahové
síly,
obdobně
(tj.
i
včetně
případného
využití
úlevy
uvedené
v
lit. [28],
která se tímto
případem zabývá podrobněji).
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3.3.3 Poznámky ke konstrukčním pokynům

3.3.3.1 Zvýšené bloky
vždy, a to obvykle:

pod ložisky (tzv.

"nálitky")

- o půdorysných
rozměrech přesahujících ložiska
až 100 mm na všech
stranách;
- z betonu,
plastbetonu, epoxybetonu, jako
(spodní část) a plastbetonu, apod.;
- výšky min.
- při

se navrhují

o cca 50 mm

kombinace betonu

15 mm až 20 mm;

výškách pod 50 mm nevyztužené;

- při
výškách nad
50 mm vyztužené
(svařovanými sitěmi nebo
třmínky uspořádanými do pravoúhlé
sítě kotvenými do úložného
prahu).
Konstrukční
(lit.[31]) .

podrobnosti

(zejména

tvar)

jsou

uvedeny

ve

VL4

3.3.3.2 Požadavky na
uspořádání výztuže úložných
prahů uvedené
na
obr.27 ve
změně 2 ČSN 73 6206
(lit.[ 6]) jsou
ve srovnání
s doporučeními
některých
poměrně
významných
pramenů
(např.
lit.[33] a
[34]) zčásti velmi přísné
(jde o úhel 30°)
a zčásti
neobvyklé až
diskutabilní (v rozích třmínků, kde
nutně v betonu
vznikají radiální síly, nejsou
povinně umístěny podélné výztužné
vložky).
Doporučuje

se:

- buď vložit
do všech rohů třmínků podélné výztužné
vložky
o průměru
alespoň 8 mm (pak mohou
být zachovány vzdálenosti
svislých
větví třmínků či spon
v příčném
směru 300 mm dle
obr.27 normy);
- nebo
přizpůsobit
polohu
svislých
větví
třmínků či spon
podélné výztuži
tak, aby rohy
třmínků "padly" do
míst, kde
jsou
podélné vložky
(i když
bude vzdálenost
větví třmínků
v příčném směru menší než 300 mm).
Dovoluje se
zvětšit úhel oddělující
oblast, která má
obsahovat
alespoň jednu podélnou
vložku, od
oblasti roznášecí,
a to
až
na 60°
(předpokládanému
roznášení
podle
čl.128
a
obr.15
ČSN 73 6206 by
odpovídalo 63,5°) podle obr.11
těchto "TP", a to
presto, že to není v souladu s obr.27 změny 2 ČSN 73 6206.

Poznámka - Při malých ložiskových silách, jaké vznikají např.
při ukládání deskových mostů monolitických neho prefabrikovaných
z nosníků VST, MKT, apod. menších rozpětí na elastomerová ložiska
nižších typů umístěná blízko sebe (a pokud se neuvažuje s výrazně
nepříznivějším
statickým působením
zvedacích září zení
při
případné
výměně ložisek),
je minimální
výztuž požadovaná
ČSN 73 6206 výztuží dostatečnou, a to i k zachycení tahových sil
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souvisejících s
úložné přímce.

jm. krytí
obv. 50

rozptylem

soustředěných

působících

na

min 150 ^osazeni přilepením epoxy nebo přes podložku
(např. PVC 10 mm) na zatvrdlý úložný blok
("nálitek") ze železobetonu nebo plastmalty
(elastomery bez epoxy a bez podložky);
nebo do nezatvrdlého maltového lože

cca 30/301

kotvy (buď jsou nebo nejsou)

únky
0 min 8
po Imax 200

Obr.11

tlaků

Příklad
prahu

osazení

0 min 8 po max 200; a to
buď spony (ocel E) nebo
třmínky (vodorovné nebo
svislé); lze nahradit
spirálami pod ložisky

ložiska

a

uspořádání výztuže úložného

3.3.3.3 Průmyslově vyráběná ložiska (s výjimkou elastomerových)
se neosazují "přímo na beton" nebo "přímo na ocel" a ani hlavní
nosná konstrukce, pokud nejde o monolitický beton (resp. o zalití
monolitickým betonem), se neukládá na ložiska přímo.
Pro zajištění celoplošného působení styčných ploch na nekotvené
straně ložiska,
pro zamezení pérování způsobeného případnou
nerovnoběžností ploch (jde-li o ocelové plechy), a případně i pro
umožnění malého pohybu (souvisícího např.
s funkcí systému
uložení odpovídajícího obr.2 nebo obr.5 vpravo dole, s poněkud
různým směrem pohybu od objemových změn a od zatížení dopravou,
atd., řádově jde o desetiny milimetru) a malého naklonění (řádově
jde o setiny stupně) hlavní nosné konstrukce oproti ložisku
v libovolném směru (což je důležité zejména u ocelových ložisek
dle lit.[14], [15] a [24], která neumožňují volné natočení kolem
svislé osy ani volné naklonění ve směru kolmém k předpokládanému
pohybu),
se užívá měkkých (relativně vzhledem k oceli nebo
betonu) podložek pod a případně i nad ložiskem (např. z měkčeného
^ několika, obvykle ze tří, na sobě položených asfaltových
izolačních pásu, dříve z olověného plechu tl. cca 5 až 10 mm, ze
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sklotkaniny, z azbestu, aj.) mezi betonem a ocelí nebo mezi ocelí
a ocelí, což se týká i osazování případných klínových desek.
U kotvených
ložisek, pokud
se neprovede
zvláštní úprava
kotev
zajišťující
jejich velkou
tuhost
ve
vodorovném směru
a malou
tuhost
ve
svislém
směru
(např.
podle
poznámky 2
k 3.2.4.5;
v takovém případě lze užít poddajných podložek i u kotvených líců
ložisek),
zabezpečuje se
celoplošné působení
styčných ploch na
kotvene
strane ložiska
osazováním do malty či
plastmalty nebo
zaléváním betonem či plastbetonem, apod . .

3.4

Uložení konstrukcí jinyra způsobem než na průmyslově vyráběná
ložiska

3.4.1 Bezložiskové uložení (čl.15.12.3
ČSN 73 6201) je uložením
na poddajnou separační vrstvu
tvořenou obvykle třemi nebo čtyřmi
vyztuženými izolačními
(nepískovanými) pásy volně
položenými na
sobě (odtud: "lepenkové ložisko") tak, aby celková výška poddajné
vrstvy byla cca 10 až 20 mm.
U prefabrikovaných hlavních nosných
konstrukcí
bývá
poddajná
vrstva
někdy
tvořena
pruhem
mal ty
(např. cementové). Šířka tohoto "ložiska" se obvykle navrhuje cca
1/3 až 2/3 výšky hlavní nosné konstrukce, ale alespoň 400 mm.

Poznámka - Vyspádování části povrchu úložného prahu nacházející
se za ' ložiskem" směrem k závěrné zídce, odvodňovací žláhek
u zídky, povinná vzdálenost min.
150 mm mezi okrajem ložiska
a koncem nosné konstrukce, a dilatační spára předepsané šířky
alespoň 50 mm (spolu s notorickou nepřesností provádění malých
mostů
a
s
neodstraněnými
stavebními zbytky), přispívají
k vytváření těžko přístupných a
tedy i těžko čistitelných
"klikatých" prostorů, které bývají eldorádem malých obratlovců
a členovců všeho druhu, jejichž kyselé exkrementy spolu s trvale
vlhkým prostředím postupně ničí závěrnou zídku, úložný práh,
separační vrstvu i hlavní nosnou konstrukci. Proto se doporučuje
u bezloži skově ukládaných mostů navrhovat us pořádání !)ez závěrné
zídky a volný prostor za ložiskem zmenšit protažením poddajné
vrstvy až k rubu opery. Při provedení této úpravy je třeba
izolovat rub opěry proti působení vody stékající z izolace mostu,
přičemž je třeba zabránit (např.
zálivkou, pružnou vložkou)
zatékání do separační vrstvy tvořící "ložisko". Určité komplikace
(které
mohou
výhodnost
této
úpravy,
spočívající
mj.
i v jednoduchosti projektování i provádění,
eliminovat) může
způsobit požadavek na použití přechodové desky, která se v tomto
případě ukládá na ozub či konzolu v opěře až pod úrovní vrchu
úložného prahu (jako tzv. Schroeterova deska).

3.4.2 Uložení
na
betonové
klouby
(či.185 ČSN 73 6206), které
působí jako pevná ložiska, je jak co do
doporučení týkajících se
ověření
spolehlivosti,
tak
i
co
do
konstrukčních
pokynů
popsáno
v učebnici
(lit.[36]) nebo
skriptech (např. lit.[40]).
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Podrobnosti
přesahující
v lit.[34] a [38].

potřeby

běžné

praxe

lze nalézt např.

Místo
vrubových
kloubů
(např.
u
rozepřených
mostů
větších
rozpětí, na poddajných pilířích,
na kyvných stojkách, apod.) lze
navrhnout
"elastomerové
klouby"
tvořené
nižšími
typy
elastomerových
ložisek
s
dostatečnou
vodorovnou
tuhostí.
Na
působení
"rozpěrákových"
vodorovných
sil
(pokud
by je nebyla
schopna přenést
sama elastomerová ložiska)
lze navrhnout svislé
trny umístěné
mezi ložisky (s
povrchovou ochranou podle
čl.163
změny 2
ČSN 73 6206),
které
budou
namáhány
střihem,
jen
v případě, že
tyto trny budou ve svislém směru poddajné (kluzné)
buď proti
hlavní
nosné
konstrukci
nebo
proti
spodní stavbě
(úpravu lze
provést např. podle poznámky 2
k 3.2.4.5), jinak by
došlo
k redistribuci
svislých
podporových
tlaků z
ložisek do
těchto
trnů.
Z
téhož
důvodu
nelze
mezi elastomerová ložiska
navrhnout "běžné" zkřížené vložky betonářské výztuže.
Časté
užití betonových
kloubů je
u rozepřených
mostů (na tyto
případy se vztahuje poznámka k 3.4.1); vhodné užití těchto kloubů
však může být mnohem širší (zejména jako pevných ložisek majících
buď skutečně
funkci
pevného
uložení,
pokud
jsou
na
jednom
vodorovně
nepoddajném pilíři,
nebo majících
funkci pohyblivého
uložení,
pokud jsou
na
vodorovně
poddaj nýcli pilířích
nebo na
kyvných stojkách).

Poznámka 1 - Nutno přiznat nejasnosti týkající se funkce šikmých
výztužných
prvků
vrubových
kloubů,
o
kterých se běžně
předpokládá,
že slouží výhradně k zachycování vodorovných sil,
a které se také tak dimenzují (viz např.
lit.134]). Není však
vyloučeno, že se vytvoří ocelové tuhé trojúhelníky s tlačenými
odvěsnami
(tvořenými šikmými
vložkami) a taženými vodorovnými
přeponami
(tvořenými příčnou třmínkovou
výztuží pod i nad
kloubem), které přebírají (nejen při přitížení, ale i během času
v důsledku dotvarování betonu) část (a jde-li o pruty velkého
průměru,
i
většinu) svislého zatížení,
na což však nebývají
dimenzovány jak tyto pruty samotné,
tak ani jejich okolí,
následkem čehož může docházet k porušování nejen těchto prutů,
ale i betonu "kotevních" oblastí. Nejasnosti však rovněž provází
i konstrukční úpravy zamezující vzniku uvedeného jevu. V zásadě
jde vždy o nějaký způsob "uvolnění"
(např. o separaci vnitřních
částí výztužných prutů či šroubů,
o užití VP šroubů nebo volné
tyčové předpínaci výztuže,
o
úpravu uvedenou v poznámce 2
k 3. 2.4.5, apod.). Na druhé straně však vrubové klouby a přilehlé
oblasti (byť dimenzované "postaru") nebývají místy ani častých,
ani závažných poruch. Ve snaze vyhnout se těmto nejasnostem lze
na místě vrubových kloubů navrhovat klouby pérové, u nichž "je
vše jasné",
neboť přenos sil je zprostředkován jen výztuží
(nevýhodou pérových kloubů však je zvýšené nebezpečí koroze
výztuže).
Poznámka 2 - Mnohá doporučení z poslední doby (podrobně, včetně
pokynů pro výpočet,
viz např.
lit.[38])
směřují k používání
kloubů z prostého betonu (lze je označit jako " Leo/iha rd t ovit
variantu Freyssinetova vrubového kloubu"), o kterých však jsou
poněkud nejasné reference týkající se jejich schopnosti přenášet
vodorovné síly
(zatím se tyto
klouby uplatňují především
u kyvných nebo vodorovně poddajných stojek; použití u rozepřených
konstrukcí je diskutabilní).
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3.4.3
Používání rozpěrákových mostů,
především presypaných (ale
i nepřesypaných)
deskových,
je
výhodné
(jednoduchost,
hospodárnost,
trvanlivost,
příznivější
namáhání
podzákladí
i opěr,
malé nároky
na údržbu).
Postup výpočtu
i konstrukční
pokyny jsou uvedeny
např. v lit.[13], [36] a
[41]; tyto prameny
však
dostatečnou měrou nezdůrazňují
nepříznivý
vliv
i
malé
šikmosti
mostu zapříčiňující
zejména u
delších a
úzkých mostů
vznik
dvojice sil
dle obr.12,
která nepříznivě namáhá poměrně
slabý "průřez" tvořený "pevnými"
ložisky (jde o "průřez” tvořený
např.
řadou
výztužných
prutů
vrubových
kloubů,
řadou
elastomerových ložisek, apod.) kroutícím momentem.

Poznámka 1 - Zkrácení mostu vlivem zatížení objemovými změnami,
jehož velikost bývá úměrná délce hlavní nosné konstrukce, se může
projevit trhlinami
(nebo trhlinou) v zemním tělese a ve vozovce
za rubem opěry (obvykle jen jedné). Konstrukčním opatřením
omezujícím vznik a rozevírání této trhliny v přechodové oblasti,
požadovaným čl.15.12.3 ČSN 73 6201, je např. použití přechodové
desky,
armování
zeminy
(geotextiliemi),
armování vozovky
(tahokovem), apod..
Poznámka 2 - Administrativní
omezení
délek
rozepřených
konstrukcí uvedené
v ČSN 73 6201 (15 m,
resp.
20 m) nemá
opodstatnění; jsou
dobré zkušenosti s
rozpěrákovými mosty
o rozpětí i přes 20 m, jsou-li navrženy s ohledem na zvýšení
zemního tlaku při roztahování mostu zatlačujícím opěry do zeminy,
s uvážením odporu základové spáry proti naklonění, atd.. Je sice
pravda,
že právě mezi 15 m
až 25 m (v závislosti na tuhosti
a výšce opěr) obvykle leží hranice, při jejímž překročení výrazně
narostou vodorovné síly a nastávají potíže s dimenzováním kloubů,
se zajištěním spolehlivosti opěr proti posunutí, atd., ale tyto
skutečnosti se při výpočtu zjistí.

Obr.12

Šikmost
rozpěrákového mostu
způsobuje
vznik
momentu
namáhajícího pevné uložení velkými vodorovnými silami
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Obecné vlastnosti a požadavky

4.1.1 Navržení

použití
průmyslově
vyráběných
ložisek spočívá
obvykle ve výběru (ve volbě) z dostupného sortimentu. Rozhodování
o vhodnosti
užití
určitého
ložiska se
provádí
na
základě
porovnání
výrobcem
uvedených
parametrů
ložisek
s
požadavky
(nároky),
které
byly
stanoveny
pro
dané
konkrétní
použití.
Nejdůležitějšími
"statickými"
parametry
sériově
vyráběných
ložisek, rozhodujícími o možnosti použití ložiska, bývá maximálni
přípustná hodnota (viz obr.13):
- svislé síly

(A);

- podélné (längs)

vodorovné reakce

(HT) nebo podélných posuvů

vodorovné reakce

(H ) nebo
q

(+ - uL):
- příčné

(+ - uq);

(quer)

příčných posuvů

- podélného naklonění (fíjO
-

příčného naklonění

(fíq),

a maximální
hodnoty
napětí
v
soustředěném
tlaku
betonu
pod
a betonu
nad ložiskem,
kterých je
dosaženo při
plném využití
ložiska.
Někteří
výrobci
dodávají
kromě
sériových
ložisek
i
ložiska
nesériová
(atypická) zhotovená
na základě
zvláštních požadavků
(resp. běžně
a promptně udělají
a dodají ložiska
"na míru" pro
určitý
most
na
základě
individuální
objednávky).
"Zvláštní
požadavky"
vymykající
se
běžné nabídce
se
mohou týkat např.
některých z údajů uvedených v tab.l.

4.1.2 U
mostů
pozemních
komunikací
se
doporučuje
(používat) tyto typy průmyslově vyráběných ložisek:
-

přednostně

ložiska

elastomerová

- ložiska
hrncová
kruhová,
ložiska s podobnou funkcí;

nebo

navrhovat

vyztužená;
ložiska

kalotová,

nebo

- omezeně
ložiska ocelová
odlévaná nebo
svařovaná (válcová
i kluzná), nebo ložiska z oceli vysoké pevnosti, nebo ložiska
jim podobná. Ložiska tohoto typu
jsou obvykle vhodná jen pro
úzké kolmé mosty (jejich užití se nedoporučuje v místech, kde
může
docházet k
všesměrným pohybům
odvalujícím válečky
ve
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směru nesouhlasícím přesně s vytčenou dráhou nebo nutícím
vahadla,
aby rotovala
kolem jiné
přímky než úložné,
a k následným poruchám ložisek a jejich okolí; z obdobných
důvodu se doporučuje omezeně používat i ložiska kyvná nebo
přímková, např. ložiska kolejnicová nebo jiné starší druhy
ložisek),
přičemž se mají navrhovat (používat) pouze ložiska:
certifikovaná, "tj • taková, pro která nezávislá právnická
osoba
s příslušnou
akreditací a
autorizací, případně
s príslušným oprávněním od ústředního orgánu státní správy ve
věcech dopravy, vydáním certifikátu osvědčila shodu skutečně
dosahovaných parametru s parametry specifikovanými žadatelem
o certifikaci (tímto žadatelem obvykle bude výrobce ložisek);
která přiměřeně
v 4.1.3;

a

smysluplně

splňují

požadavky uvedené

a pro která jsou známy (např. na základě uvedení výrobcem
nebo dovozcem; resp. pro která mohou být zjištěny) údaje
potřebné pro použivání (jde o údaje v rozsahu a počtu
přiměřeném
a
smysluplném
pro
daný konkrétní výrobek
odpovídaj íci v duchu úvahy obsažené v 4.1.4 výčtu uvedenému
v 4.1.5) jednoznačné a srozumitelné ("tj •
popsané pomocí
termínu
užívaných
v
příslušných
technických
normách
a navazujících na metodiku navrhování nosných konstrukcí).
Poznámka 1 - Základní požadavky na ložiska jako na "výrobky pro
stavby"
jsou uvedeny
v § 47
stavebního zákona. Podrobná
specifikace
požadavků týkajících
se zajištění
"mechanická
pevnosti a stability" po dobu předpokládané životnosti (včetně
kritérií splnění) je rozvedena v technických normách, a to
zejména
v normách
pro navrhování
a projektování nosných
konstrukcí. Je
věcí výrobců ložisek, jak
si se splněním
předepsaných požadavků poradí a zda získají oficiální potvrzeni
(certifikát),
že se jim to povedlo. Při projektování uložení
mostů se dimenze ani další vlastnosti ložisek již neověřují;
presumuje se "správnost" jak výrobku samého a jeho vhodnost
k použití, k němuž je určen,
tak i správnost (věrohodnost) údajů
uvedených výrobcem (resp. dovozcem).
Poznámka 2 "pp" neobsahují (na rozdíl např. od již neplatných
ON 02 3570 nebo ON 73 6277) návod nebo pokyny, jak navrhovat
(dimenzovat) a jak vyrábět části ložisek, aby ložiska byla
spolehlivá i při plném využití jejich únosnosti a při plném
využití jejich schopnosti pohybu, vychýlení, naklonění, apod.,
a to po celou dobu předpokládané životnosti, a ani neobsahuj í
požadavky na materiál ložisek či konstrukční pokyny týkající se
konstrukce ložisek samých. Všechny tyto záležitosti jsou vnitřní
věcí výrobce ložisek, a to i včetně případného vypracováni
"podnikového" předpisu pro navrhování ložisek jako výrobků,
včetně volby materiálů,
včetně zajištění ochrany proti korozi,
včetně vypracování výrobní dokumentace vlastních ložisek, včetně
technologických pokynů pro výrobu,
včetně vypracování systému
zajištěni jakosti výroby, atd..
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Tab.l
A

Příklad zvláštních požadavků na atypické ložisko
[kN] kromě výsledného extrému se pro některé typy ložisek
uvádí zvlášť reakce od dlouhodobě působících zatížení

Hl a/nebo
[kN] kromě výsledných extrémů se pro některé
typy ložisek zvlášť uvádí reakce od "okamžitých" zatížení
(termín zavádí lit.[26])
uL a/nebo u^ [mm] kromě výsledných extrémů se pro některé
typy ložisek zvlášť uvádí posuvy od "okamžitých" zatížení.
Uvedení různých hodnot "+uL" a ”-uL" (resp. "+Uq" a "-Uo")
bývá někdy chápáno přímo jako požadavek na^ provedení
nastavení ložiska
fík a/nebo fíq

se uvádí buď ve stupních nebo tangentou

třída (či značka) betonu pod ložiskem a/nebo nad ložiskem
(případně přímo návrhová pevnost či dovolené namáhání betonu
nad ložiskem i betonu pod ložiskem v soustředěném tlaku)
specifikace horního i dolního kotvení (např. třením, trny,
křížovou deskou)

HĹ V U.L

Obr.13

Základní
"statické"
parametry
ložiska
rozhoduj ící
o možnosti použití sériového výrobku, resp.
uváděné
v objednávce na "atyp
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4.1.3 Požaduje

se (kromě
toho, aby
sériové ložisko vykazovalo
skutečné vlastnosti alespoň shodné s inzerovanými a aby nesériové
ložisko
navic alespoň
splňovalo případné
"zvláštní požadavky",
uvedené
v
objednávce,
viz
příklady
v
4.1.1
a v tab.l), aby
průmyslově vyráběné ložisko:
- bylo opatřeno trvalým
identifikačním štítkem (je přípustný
i jiný
způsob trvalého vyznačení), viditelným
i na osazeném
ložisku, na
kterém je uveden
název výrobce, typ
(označení,
značka)
ložiska,
základní
údaj
charakterizující
svislou
"zatížitelnost", rok
výroby, výrobní sériové
číslo ložiska,
případně údaj o licenci;
- mělo
viditelně
(obv.
přípustného posuvu;

šipkami

na

krytu)

vyznačené směry

- umožňovalo kontrolu či stanovení naklonění při a po osazení
i během provozu (vhodným opatřením splňuj ícím tento požadavek
je např. přivážení konzolky z ocelového plechu k "hrnci” nebo
k desce dna ložiska upravené pro nasazení krabicové líbely);
- bylo opatřeno
stupnicemi a ryskami
(nebo jiným kontrolním
zařízením)
umožňujícím
kontrolovat
a
měřit
počáteční
nastavení
ložiska,
pohyby
při
provozu, indikovat případné
překročení
přípustného
rozsahu
posuvu
nebo
přípustného
vzájemného naklonění částí ložiska proti sobě, apod.;
- bylo
výrobcem
nastaveno
v souladu s požadavkem
uvedeným
v
objednávce
a
"vybaveno"
tak,
aby
po
zabudování
do
konstrukce
(do
předpokládané
polohy)
bylo
bez
dalších
manipulací
(neuvedených
v
"pokynu
pro montáž” zpracovaném
výrobcem) schopno funkce;
- mělo v
běžných podmínkách co
do prostředí (tj.
ve vlhkém
prostředí
s
výskytem mrazu
a
se
slanou
mlhou), osazené
i
používané
podle předpokladů,
a
při provádění předepsané
údržby:
- životnost
100 let
(tj.
jako
ostatní
trvalé
mostů), pokud se předem neuvažuje s jeho výměnou;

části

- trvanlivost
antikorozní
ochrany
"velmi
vysokou"
ve
smyslu TP "Protikorozní
ochrana OK"
(vypracoval SVÚOM,
1995, pro MD ČR a ŘD), tj. nad 15 let; může však být
požadována (po dohodě) trvanlivost větší, a to až 30 let.

4.1.4

Základním předpokladem pro to,

aby mohl:

- projektant mostu provést výběr
vhodného typu ložisek a aby
mohl navrhnout systém
uložení splňující požadavky stavebního
zákona na mechanickou pevnost a stabilitu;
- zhotovitel
mostu ložiska
objednat a
neznehodnotil
meziskladování, staveništní dopravě a montáži;
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je při

- správce
mostu kontrolami,
údržbou
a
případně
výměnou
ložisek (nebo jejich částí) přispět k zajištění předpokládané
funkce a životnosti ložisek i celého mostu,
je
existence a
dostupnost informací
o ložiskách
užívaných pro
ukládání
(resp
konkrétně
použitých
při
uložení)
mostních
konstrukcí.
Povinnost informovat spotřebitele srozumitelným a v českém jazyce
psaným
návodem
uvádějícím
vlastnosti
prodávaných
výrobků,
popisujícím způsob
použití a údržby
výrobků a upozorňujícím
na
nebezpečí
vyplývající z
nesprávného použití
a údržby
výrobků,
ukládá zákon
č.634/1992 Sb. (tj.
Zákon o ochraně
spotřebitele)
prodávaj íčímu.
Parametry
průmyslově
vyráběných
ložisek
tedy
stanovuje
a vypracování
"písemného návodu
k použití"
ložisek, nazývaného
obecně
v
lit.[25]
i
jinde
"Technické
podmínky
ložisek"
a označovaného
zkratkou TPL,
zajišťuje
a uživatelům poskytuje
výrobce či dovozce (resp.
prodejce) ložisek, který také odpovídá
za
správnost uvedených
informací a
za kvalitu
ložisek (tj. za
shodu
mezi
avizovanými
a
skutečnými
vlastnostmi
a
chováním
ložisek).

Poznámka 1 Informace o jednotlivých konkrétních průmyslově
vyráběných výrobcích (pokud nejde o obecně známé. případně
obecnými předpisy pokryté
záležitosti a pravidla).
zejména
jde-li o výrobky vyráběné sériově a nikoliv na zvláštní zakázka,
zjišťuje, zpracovává a zájemcům poskytuje vždy výrobce (případně
u dovážených ložisek dovozce),
a to např.
ve formě manuálů,
technických podmínek pro navrhování a používání,
návodů pro
obsluhu či manipulaci, apod.. Tyto "Technické podmínky ložisek"
mohou být
schváleny uživateli
(např.
jako lit.120!)
nebo
i státními orgány (např. jako lit.[15] nebo [26!) a případně
i povýšeny na oborový či odvětvový předpis nebo i technickou
normu; toto schválení či povýšení však není nutné.
Poznámka 2 - Z primárních informačních pramenů o jednotlivých
konkrétních výrobcích (zpracovaných vesměs výrobcem a pří pádně
rozšiřovaných dovozcem), jako je např.
lit.[151, [20[, !24j ,
apod.,
se mnohdy odvozují druhotné informační prameny (různé
příručky, katalogy, přehledy, rukověti, kalendáře, ročenky, někdy
i učebnice,
apod., jako je např.
lit.[21], [22],
[34], 136],
[40],
aj.),
poskytující vybrané údaje
(někdy jen stručné
charakteristiky),
obvykle přehlednější než originální prameny,
obvykle pro běžné případy a běžně situace postačuj ící, mnohdy
usnadňující srovnání
různých druhů ložisek,
avšak obvykle
neúplné, bez záruky a někdy s chybami. Tyto druhotné prameny by
proto neměly být považovány za předpis (a schvalovány).
Poznámka 3 - V ČR došlo po roce 1989 k řadě společenských změn,
charakterizovaných mj . vznikem konkurenčního tržního prostředí,
nabídky
nad
poptávkou,
dovozem
a prosazováním
převahou
zahraničních výrobků,
apod..
V těchto nových podmínkách se
výrobci i dovozci ložisek snaží (resp. lze očekávat, že se budou
snažit) nejen ložiska vyrobit, ale i prodat,
k čemuž je nutné
(nebo bude nutné) nechat ložiska podrobit certifikaci (na náklady
výrobce nebo dovozce),
zajistit kvalitu,
přizpůsobit
výrobu
potřebám mostního stavitelství,
nabízet výrobky potencionálním
spotřebitelům
a
informovat
je
o
vlastnostech
ložisek
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a o možnostech jejich použití, atd..
Výrobci a dovozci ložisek
tedy přebírají (zčásti v zájmu své vlastní prosperity a zčásti na
základě tlaku právních i technických předpisů) některé funkce
(mj. jde i o šíření podkladů a informací a o zajišťování
kvality), které dřív vykonával stát (např. vydáváním oborových
norem,
typizačních směrnic,
typových podkladů,
apod.). Na tuto
situaci reagují tyto " TP" svým obsahem a zaměřením tak, že
neuvádějí podklady pro navrhování ani jiné konkrétní informace
o určitých typech průmyslově vyráběných ložisek, a to nejen
proto, že to výrobci (resp. dovozci) ložisek udělají povinně, ve
své režii, a pravděpodobně i lépe, ale i z řady dalších důvodů
(např. proto,
že uvedením jedněch výrobků by byly znevýhodněni
výrobci jiných výrobků,
že
v "TP" nelze zaručit průběžné
inovování a tím ani aktuálnost údajů,
že by mohly vznikat
problémy kolem
odpovědnosti za případnou
nesprávnost nebo
neúplnost údajů, aj.).

4.1.5
Technické
podmínky
pro
ložisko (TPL) by měly obsahovat:
1)

Všeobecné údaje;

konkrétní

průmyslově

vyráběné

zejména:

- název a označení ložiska;
- data od-do platnosti uvedených informací;
- název
a
adresu
(případně jména);

výrobce,

případně

- u dovážených
ložisek název a
telefon a fax (případně jména);
- výčet
souvisejících norem
o licenci;
- základní popis
případná omezení;
- předpokládanou
ložiska);

ložiska,

adresu dovozce,

a předpisů,

uvedení jeho

životnost

telefon

ložiska

a

fax

případně

případné údaje

funkce a urěení,

(případně

částí

- předpokládanou trvanlivost
antikorozní ochrany ložiska
(včetně popisu antikorozní ochrany);
- záruční doby
- atesty,

(celého ložiska nebo jeho částí);

potvrzení

o

certifikaci;

- cenové údaje.
2) Technické
údaje
určené především pro
projektanty mostů;
tj.
údaje popisující
mechanické vlastnosti
ložiska a další
údaje o ložisku potřebné pro projektování, zejména:
- základní tvary a
rozměry (výkresy, schemata, tabulky),
včetně geometrie kotev; případně údaje o tolerancích;
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- případné uvedení nároků
na prostorové uspořádání kolem
ložisek
umožňující
montáž,
čištění,
kontroly, údržbu,
výměnu, atd., které mají být v návrhu respektovány, pokud
ustanovení ČSN 73 6201 nejsou pro daný výrobek vyhovující
nebo vyčerpávaj ící;
- svislou
a
vodorovné
4.1.6 a 4.1.7);
- přípustné
posuvy,
4.1.6 a 4.1.7);

"zatížitelnosti"

naklonění,

vychýlení,

ložiska

(viz

apod.

(viz

- materiálové charakteristiky
popisující chování ložiska
(pokud
nejsou
uvedeny
v
předpisech,
např.
v
ČSN 73 6203);
jde
zejména
o
podklady
potřebné
ke
stanovení:
-

tření v ložiskách;

- vratných
sil
a
případně
i
vratných
momentů
v
závislosti na
posuvech a
natočeních (a
případně
i v závislosti na čase);
- stlačení ložisek,

aj.;

- konstrukční
požadavky
nebo
např.
uspořádání
ložisek
na
případného kotvení, apod.);
- pokyny týkající se formy
počáteční nastavení.

doporučení
(týkající
se
podpěře
mostu,
osazení,

a výčtu údajů předepisujících

3) Údaje a pokyny určené především pro zhotovitele mostů;
údaje týkající se:

tj.

- označování a objednávání ložisek;
- dodávání a přejímání ložisek;
- meziskladování a staveništní dopravy;
- pomocných
montážních
prvků
pohromadě při manipulacích);

(které

udržují

ložisko

- montážních prostředků a postupů;
- přípustných
tolerancí v
mostu i v osazení ložiska;

provedení souvisejících částí

- zápis^ o dílenské
přejímce, apod.
(průkazy vlastností
základních
materiálů,
hutní
osvědčení,
potvrzení
o provedení nedestruktivní kontroly, aj.);
případně
(podle
druhu
ložisek
a
podle
charakteru
mostního objektu)
plán
osazení" ložisek" obsahující pro
jednotlivá ložiska jejich polohu v mostě
a směr osazení
(včetně identifikačních
údajů, tj. s
uvedením výrobních
čísel,
s
uvedením
základní
svislé
"zatížitelnosti"
a s uvedením údajů o nastavení).
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4) Údaje a pokyny
údaje týkající se:

určené především

- čistění, údržby, kontroly
případně jeho částí).

a

pro správce

mostů, tj.

vyměny (celého ložiska,

Poznámka 1 — Infonmace odpovxdaj xcx. s&znamu jsou uvedeny a běžně
známy napy. pno ocelová ložiska odlévaná a svažovaná vyráběná
v a . s . Vítkovice (v lit.[15]), pro elastomenová ložiska vyráběná
v a.s. Gumokov (v lit.[26]), i pro ložiska válcová z oceli vysoké
pevnosti vyráběná v a.s. Vítkovice (v lit.[24]); tzn., že všechna
ložiska vyráběná v současné době (rok 1995) v ČR "jsou pokryta"
dostatečnými informacemi pro navrhování i používání.
Poznámka 2 - Přehledné
informace
o
jednotlivých
druzích
průmyslově vyráběných ložisek,
nejen současně užívaných, ale
i starších,
lze nalézt např. ve smernici lit.[29],
v učebnici
lit. [36] nebo ve skriptech lit.[40],
v katalogu lit.[22], dále
např.
v lit.[33],
[34] a [35] (tyto tři prameny jsou však
zaměřeny na výrobky používané v SRN).
Poznámka 3 - U těch materiálových charakteristik vzpomínaných
pod bodem 2), které mohou být výrazněji proměnné, je vhodné, aby
byly uvedeny horní a dolní výpočtové hodnoty (např. u součinitelů
tření).
V
některých materiálových charakteristik
může být
dostatečné uvést jen střední hodnoty,
resp.
střední funkce
vyjadřující závislost dané charakteristiky např. na napětí, čase,
teplotě, apod.
(např. u modulů E a G, ale i u nich je někdy,
např. jde-li o elastomery a podobné hmoty, vhodné rozlišovat, zda
uvedené hodnoty platí pro zatížení působící ve velmi krátkém
časovém úseku, např. pro zatížení dopravou, nebo pro ostatní
zatížení působící krátkodobě, např. pro zutí žení teplotními
rozdíly, nebo pro zatížení působící dlouhodobě).

4.1.6 Současné používání několika metodik navrhování nosných
konstrukcí ("dovolených namáhání" pro betonové mostní konstrukce
v ČR,
"mezních
stavů" pro ocelové a
od roku 1996 podle
technických podmínek MD ČR i pro ocelobetonové mostní konstrukce
v ČR, "stupně bezpečnosti" pro mostní konstrukce v Německu, snaha
o přechod na "mezní stavy podle Eurokódů" v řadě zemí včetně ČR)
může být příčinou nesprávné interpretace údajů vymezujících
přípustné hodnoty silových a deformačních veličin přenášených
ložisky.
Pro zamezení "zmatení spolehlivosti" je nutné, aby
u všech maximálně přípustných
hodnot,
tj.
u zatížitelností
(svislé, vodorovné) i pohybů (posuvů, naklonění), ať jsou uvedeny
přímo (v tabulkách), nebo ať
se získají pomocí grafů či
vyčíslením vzorců, bylo výslovně a jednoznačné (pomocí termínů
používaných v normách pro zatížení a pro navrhování stavebních
konstrukcí) určeno, o jaké hodnoty jde.
Totéž
se
vztahuje
i
na
"zvláštní
požadavky”
uváděné
v objednávkách
atypických (tj.
průmyslově vyráběných,
ale
nesériových) ložisek (viz 4.1.1 a tab.l).
Předpokladem pro použití mostních ložisek v souladu se zákony
platnými v ČR tedy je, že maximálně přípustné hodnoty zatížení
a pohybů daného ložiska (na které musí být podle stavebního
zákona pohlíženo jako na "výrobek pro stavby"), jsou stanoveny

51

a uvedeny
buď podle
"mezních
"dovolených namáhání" (výběhově).

stavů"

(nově),

nebo

podle

Proto je
nutno
uvádět
maximálně
přípustné
hodnoty
zatížení
a pohybů
u
ložisek
navrhovaných
(ať
už
přímo
jako
nosné
konstrukce
podle
norem
pro
navrhování,
či
ať
je
jejich
"mechanická
pevnost", ověřena jiným způsobem,
který však
také
musí být v souladu s českými předpisy):
1)

"podle dovolených namáhání",

vždy alespoň při zatížení:

- celkovém,
a případně i

(není podmínkou)

- mnohokrát
v případech,

při zatížení:

opakovaném
(může
"se
hodit"
kdy je velmi malé stálé zatížení);

např.

- hlavním;
-

kombinovaném z hlavního

a mimořádného;

- kombinovaném z celkového a mimořádného (může "se hodit"
např.
u menších
a
lehčích
mostů při
ověřování jejich
schopnosti vzdorovat nárazu na svodidlo);
2)

"podle mezních stavů”,

vždy alespoň při

zatížení:

- návrhovém s extrémní intenzitou v základní
a případně i

(není podmínkou)

kombinaci;

při zatížení:

- mnohokrát opakovaném;
- návrhovém s provozní intenzitou;
- návrhovém v
mimořádné kombinaci (jde
o kombinaci, kdy
působí
jedno
zatížení
mimořádné,
v
tomto případě jde
vesměs o
náraz na svodidlo, a
ostatní návrhová zatížení
působí provozní intenzitou).

Poznámka 1 - Kromě
toho
mají
některé
druhy Ložisek svá
specifika, uvedená v informačních materiálech, která rovněž musí
být respektována. Např. u některých typů hrncových Ložisek nesmí
svislá reakce dlouhodobě působících zatížení překročit SO %
dovolené hodnoty svislé reakce od celkového zatíženi; předepsaná
omezení týkající se vychýlení elastomerových ložisek si vyžadují
it zatížení na "okamžitá"
(jejichž trvání působeni je
měřitelné řádově ve vteřinách) a ostatní; apod..
Poznámka 2 - Nedoporučuje se odvozovat
z jedné známé (l)yč
jednoznačně definované) hodnoty zatížitelnosti ložiska nebo ze
známé hodnoty přípustného posuvu ostatní potřebné údaje, např.
násobením nebo dělením koeficienty
1,15 nebo 1,22,
jde-li
o mostní konstrukci navrltovanou "podle dovolených namáhání" (tyto
koeficienty se týkají
pouze dovolených namáhání lietonáiřské
výztuže a betonu prostého a železového, ale oL)ecně nikoliv jiných
materiálu a výrobku, dokonce ani předpjatého betonu ne).
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- celkové
vychýlení obou
vrstvených ložisek
nesmí
(v součtu) překročit dovolené vychýlení nižšího z obou
ložisek (tato podmínka omezuje účel používání vrstvených
ložisek; vrstvenými ložisky nelze tedy "pokrýt" větší
vodorovné pohyby hlavní nosné konstrukce, ale lze jejich
pomocí dosáhnout zvýšené poddajnosti uložení);
- každé z obou vrstvených ložisek musí
vyhovět požadavkům uvedeným v lit.[26];
- vzájemná
excentricita
obou
ložisek
v umístění "nad sebe") nesmí překročit 2 mm;

samo

o sobě

(nepřesnost

- vrstvené ložisko musí být před osazením vytvořeno jako
prefabrikát a musí s ním být manipulováno jako s celkem;
pro zajištění "celistvosti" prefabrikátu při manipulaci,
"tj • Při staveništní dopravě a osazování, nesmí být užito
slepení styčných ploch (dostatečnou životnost slepu nelze
obecně zaručit a při jeho znehodnocení by mohly vzniknout
plochy s nedostatečným součinitelem tření).
Poznámka 1 - Uplatnění uvedených úlev může být výhodné např. pro
podepření tupých rohů šikmých monolitických desek (viz 3.2.4) y
v nichž bývají výrazně větší reakce a někdy i pohyby (jde zejména
o pohyby související s nakloněním deskové hlavní konstrukce mostu
zatížené na okraji)
než u ostatních ložisek na téže úložné
přímce.
Poznámka 2 - Elastomerová
ložiska
musí
být
(samozřejmě
a vždycky, nejen při uplatnění uvedených úlev) navržena taková
a tak, aby každé z nich samo o sobě vyhovělo požadavkům uvedeným
v lit.[26]. Podklady pro takovýto návrh obvykle poskytne řešení
výpočtového modelu umožňujícího zohlednit skutečnost,
že na
celkové reakci se nemusí podílet všechna ložiska na podpěře
stejnou měrou. Kromě speciálních případů tedy nelze postupovat
při navrhování a posuzování ložisek "slepě" podle příkladu
uvedeného v příloze 2 lit. [26], který vychází z předpokladu, že
na každé ložisko na opěře připadá stejný díl reakce.

4.2.1.3 Dovolené hodnoty (reakcí,
napětí, posuvů, zkosení,
pootočení) uvedené v lit.[26] se srovnávají s účinky zatížení
celkového (avšak oproti příloze 2 ČSN 73 6203 s tím upřesněním,
že
zatížení
se
dále
dělí
na
"krátkodobá + dlouhodobá"
a "okamžitá" a jejich účinky se stanovují i vyhodnocují zvlášť).
Kritéria přípustnosti účinků zatížení hlavního a účinků kombinace
zatížení hlavního a mimořádného nejsou předepsána a přípustnost
těchto účinků se neověřuje;
Při zatížení kombinací zatížení celkového a mimořádného (jde
zejména o účinky provázející náraz na svodidlo):
- Fmax (resp. sigmamax) smí dosáhnout
hodnot pro zatížení celkové;
- sigmam^n nesmí být menší než 2,7 MPa;
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1,2 násobku dovolených

- ostatní
předepsané ověřované
hodnoty (zkosení,
vodorovné
síly,
vychýlení,
naklonění)
smí
dosáhnout
jen
hodnot
dovolených při působení zatížení celkového.
U mostů
navrhovaných "podle
mezních stavů"
3.2.2.7 a podle 4.1.6, poznámky 2.

a svařovaná

4.2.2 Ložiska ocelová odlévaná
z oceli vysoké pevnosti

se postupuje

a ložiska

podle

válcová

4.2.2.1 V
ČR
vyrábí
VÍTKOVICE a.s.,
Ostrava,
ocelová mostní
ložiska odlévaná a svařovaná (viz TNŽ 73 6277, lit.[15]) a mostní
ložiska
válcová
z
oceli
vysoké
pevnosti
(lit.[24]). Uvedené
prameny
jsou
zpracované
výrobcem
těchto
ložisek
a
obsahují
dostatečné
pokyny
pro
navrhováni
(tj.
"provedení.
výběru"),
používání a dodávání těchto ložisek.
Tato
ložiska
se
užívají
převážně
v železničním stavitelství;
jejich užití
u mostů pozemních komunikací
se sice nedoporučuje,
ale ani nevylučuje. V případě
použití těchto ložisek, pokud jsou
v rozporu
ustanovení
lit.[15]
a
[24]
na
jedné
straně,
a ustanovení
ČSN 73 6201
a
těchto
"TP“
na
druhé straně (jde
zejména o
osazování ložisek do úložných
hnízd v úložném prahu),
budiž postupováno podle ČSN 73 6201 a "TP".

4.2.2.2 "Zatížitelnosti"
ocelových
ložisek
odlévaných
a svařovaných, uvedená
v lit.[15], a
"zatížitelnosti" válcových
ložisek z
oceli vysoké pevnosti, uvedená
v lit.[24], odpovídají
extrémnímu návrhovému zatížení v základní kombinaci, což je přímo
použitelné
u
mostů
ocelových
a
spřažených
oce Iobetonových
navrhovaných "podle mezních stavů". Pokud se tato ložiska použijí
pro ukládání
betonových mostních konstrukcí
navrhovaných "podle
dovolených
namáhání",
doporučuje
se
postupovat
podle 3.2.2.7
a podle 4.1.6.

4.2.3

4.2.3.1

Některá ložiska z dovozu

Upozornění

V
rámci
"TP" nebyly
navazovány styky
se zahraničními
výrobci
(ani s
dovozci) ložisek, takže informace
o ložiskách vyráběných
ve
Slovenské republice,
uvedené v
4.2.3.2 a
v 4.2.3.3,
které
odpovídají cca letům 1990 až 1992,
nemusí být v době vydání "TP"
aktuální.
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Poznámka 3 - Při navrhování uložení betonových konstrukcí na
ložiska vybavená
informacemi podle bodu 2),
a naopak při
navrhování uložení ocelobetonových či ocelových konstrukcí na
ložiska vybavená informacemi podle bodu 1),
se stává aktuálním
nebezpečí "zmatení spolehlivosti".
V takovém případě je třeba
stanovit velikost reakcí a velikost pohybů v ložiskách buď
s uplatněním metodiky výpočtu odpovídající známým informacím
o ložiskách (tj.
předpokládat u betonových
mostů působení
extrémního návrhového zatížení v základní kombinaci a naopak
u mostů ocelových nebo ocelobetonových předpokládat působení
celkového zatížení podle přílohy II ČSN 73 6203, nebo alespoň
odborným odhadem provést úpravu součinitelem (tj. násobením,
resp. dělením součinitelem cca 1,25; viz 3.2.2.7).

4.1.7 Vodorovné reakce
v místech pevného
uložení,
posuvy
v místech ostatních uložení (s nimiž souvisejí vratné síly nebo
tření) a naklonění u všech ložisek, mají za následek excentrické
působení a šikmost výslednice. Excentrické působení a šikmost
výslednice (vzhledem k
"vodorovné" rovině uložení ložiska)
evidentně snižují svislou zatížitelnost ložiska oproti stavu,
kdyby všechny vodorovné složky reakce, všechny posuvy a všechna
naklonění byly nulové.
Teoreticky by tedy bylo možné nalézt pro každé ložisko interakční
"mezní" funkci vyjadřující jeho "zatížitelnost" jako obalovou
plochu n-rozměrného tělesa, kde n bývá obvykle pět nebo blízké
pěti.
"Rozměry" tohoto
tělesa odpovídají
"nejdůležitčjš ím
statickým parametrům ložiska" uvedeným v 4.1.1 (viz též obr.13).
Prakticky se však nic takového obvykle nestanovuje ani neuvádí,
přestože
znalost
údajů
tohoto
typu
by
mohla
přispět
k hospodárnému využití ložisek
(současnost existence nebývá
charakteristickým rysem extrémů A, HT nebo Ui , H nebo uM, fíi
a fiq).
Světlou výjimku tvoří ocelová ložiska odlévaná i svařovaná
a ložiska z oceli vysoké pevnosti, vyráběná ve Vítkovicích,
u kterých jsou části interakčních mezních funkcí uvedeny graficky
v lit.[15] a [24].
U ostatních typů ložisek (včetně elastomerových) je obvykle
uvedena jedna hodnota "svislé zatížitelnosti" spolehlivá "za
všech přípustných okolností", která je stanovena za předpokladu,
že vodorovné složky reakce, posuvy, ani naklonění (žádná z těchto
veličin) nepřekročí určitou (zcela jasně danou a definovanou;
případně stanovenou jako "zvláštní požadavek") mez, přičemž je
přípustná současná existence všech extrémů.
Jde o navrhování
jednoduché, neb všechny podmínky spolehlivosti jsou jednosložkové
(pro navrhování je obálka vyjadřující obecně mezní stav v daném
n-rozměrném intervalu nahrazena vepsaným kvádrem), a téměř vždy
"na straně bezpečné"
(neb pravděpodobnost současného výskytu
extrémů účinků je malá a pravděpodobnost, že tyto extrémy
u konkrétního mostu právě všechny současně dosáhnou přípustných
hodnot pro dané ložisko,je prakticky nulová).
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4.2

Příklady Typů průmyslově vyráběných ložisek

4.2.1

Ložiska elastomerová vyztužená

Podrobné, a
pro projekční praxi
dostačující zásady pro
í
a
používání
(a
také
zásady
týkající se zkoušení,
navrhován
jakosti,
objednávání,
dodávání,
přejímání,
bezpečnosti
kontroly
ochrany
zdraví,
reklamování,
atd.)
elastomerových
práce
a
ložisek
vyztužených,
vyráběných
a.s. GUMOKOV Hradec
deskových
Králové, stanoví pro ČR lit.[26].

4.2.1.1

Deskové elastomerové bloky bez výztužných plechů (rovněž vyráběné
a.s.
GUMOKOV Hradec
Králové) se
pro ukládání
hlavních nosných
konstrukcí
mostů
nepoužívají,
neboť
u
těchto ložisek tlaková
rezerva
nutná pro
zamezení jejich
putování po
podpěře (3 MPa)
prakticky vyčerpává dovolené namáhání.

Poznámka - Obdobné zásady (tj.
zásady navrhování, používání,
atd.) elastomerových ložisek vyráběných německými nebo rakouskými
výrobci
(např.
GUMBA, SPEBA, MAURER, Multi flex)
stanoví pro
Německo lit.[19] a prospekty zpracované a distribuované výrobci
ložisek, které vesměs obsahují
podrobné tabulky a uvádějí
i vztahy pro navrhování
(Bemessungsformeln).
Při navrhování
německých či rakouských ložisek pro použití v ČR je projektant
povinen
zajistit
spolehlivost
požadovanou (předpokládanou)
stavebním zákonem a českými technickými normami pro navrhování
(tzn.,
že musí
respektovat rozdílnost
metodik navrhování
v Německu a v ČR).

4.2.1.2 Na
rozdíl
oproti
v lit.[26] je dovoleno:

požadavkům

1) Na jedné podpěře použít více
případně i více druhů ložisek.
2) Vrstvit ložiska
nad sebe pro
jen při splnění těchto podmínek:

a

omezením

uvedeným

typů elastomerových

ložisek,

získání větší výšky,

avšak

- nad sebou nesmí být více jak dvě ložiska;
- obě ložiska musí mít stejný půdorysný rozměr;
- součet tlouštěk
elastomerových vrstev nesmí
než 27% menšího půdorysného rozměru vrstvených

být větší
ložisek;

- mezi
obě
ložiska
se
volně
(bez
přilepení)
vloží
zdrsněný
ocelový plech,
jehož tloušťka
nesmí být menší
než
6% menšího půdorysného
rozměru vrstvených
ložisek,
a jehož
antikorozní ochrana musí mít
stejnou nebo větší
trvanlivost, než je životnost elastomerových ložisek;
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4.2.3.2

Ložiska hrncová kruhová

4.2.3.2.1 Hrncová
ložiska
kruhová
(licence:
Maschinenfabrik
Augsburg,
Německo;
nositel
licence:
Dopravní
stavby & mosty,
a.s., Olomouc),
vyrábí Rudné bane, š.p..
Banská Bystrica, závod
Banská Štiavnica.
Podrobný popis těchto ložisek,
včetně uvedení rozměrových náčrtů
a rozměrů v tabulkách, včetně
pokynů pro označování jednotlivých
dílů v
dokumentaci
i
pro
označování
celých
ložisek, včetně
základních
podkladů
pro
ověřování
mechanické
spolehlivosti
ložisek (tj. včetně hodnot přípustných svislých zatížení a hodnot
přípustných posuvů), a dále
údaje týkající se výroby, materiálu,
zkoušení,
kontroly
jakosti,
objednávání,
dodávání,
balení,
dopravy,
přejímání,
meziskladování,
údržby (mazání), atd. jsou
obsahem lit.[20] zpracované výrobcem ložisek.
Montáž ložisek popisuje lit.[23] zpracovaná nositelem licence.

4.2.3.2.2 Hodnoty
přípustných
svislých
zatížení
a
hodnoty
přípustných posuvů,
uvedené v lit.[20],
se srovnávají s
účinky
zatížení celkového.
Tuto
informaci
sice
lit.[29]
výslovně
neuvádí, vyplývá však ze
souvislostí s již neplatnou ON 02 3570.
Lit.[20]
rovněž
neuvádí
dovolené
pootočení
(naklonění)
ani
dovolené vodorovné složky reakce;
opět ze souvislostí s uvedenou
oborovou normou lze oprávněně
očekávat, že při celkovém zatížení
je
u
sériově
vyráběných
ložisek
výsledné
dovolené naklonění
alespoň 1% a že výsledné dovolené
vodorovné zatížení (vektorový
součet,
označený
v
obr.13
jako H
)
je alespoň 0,1 násobek
uvedené
svislé
zatížitelnosti,
je-li
tato zatížitelnost rovná
nebo menší než 5000 kN, a je alespoň 0,05 násobek uvedené svislé
zatížitelnosti, je-li tato zatížitelnost větší než 5000 kN.
V případě,
že
účinky
celkového zatížení
překračují
posuvy
uvedené v
lit.[20] nebo
"dovolené" hodnoty
H
dovolené
naklonění)
uvedené
v
předchozím
odstavci,
objednávání hrncových ložisek např.:

dovolené
s (příp.
lze
při

- kontaktovat
nositele licence
(případně přímo
výrobce) za
účelem upřesnění údajů (u novějších typů hrncových ložisek je
dovolená
vodorovná reakce, a
u
pevných ložisek
i dovolené
naklonění, o něco vyšší);
- po
dohodě s
nositelem licence
(resp. výrobcem)
objednat
"zvláštní provedení"
a v objednávce
uvést všechny "zvláštní
požadavky" (viz 4.1.1 a tab.l);
- vstoupit v jednání s
jiným výrobcem
dovozce) hrncových ložisek.

(resp.

prostřednictvím

Poznámka - Základní obecné informace o ložiskách tohoto typu
a podrobnosti týkající se
navrhování a používání hrncových
ložisek v SRN jsou uvedeny např. v lit.[33j,
[34] a [35]. ^ Při
navrhování německých nebo rakouských ložisek pro použití v CR je
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projektant
povinen
zajistit
spolehlivost
požadovanou
(předpokládanou) stavebním zákonem a českými technickými normami
pro navrhování (tzn.,
že musí respektovat rozdílnost metodik
navrhování v SRN a v ČR).

4.2.3.3

Ložiska kalotová

Kalotová ložiska údajně vyrábi ZVL š.p., Dolný Kubín. Informace
o těchto
ložiskách uvedené
v lit.[29]
(jde o schválenou
smernicu") jsou v běžných případech dostatečné k navrhování (tj.
"provedení výběru") a k používání těchto ložisek.
Hodnoty
přípustných
svislých
reakcí,
přípustných posuvů,
přípustných vodorovných reakcí a přípustných naklonění, uvedené
v lit.[29]
(kde jsou označeny jako "dovolené"), se srovnávají
s účinky celkového
zatížení. Tuto informaci
sice lit.[29]
výslovně neuvádí, její správnost je však velmi pravděpodobná.
V případě, že účinky celkového zatížení překračují dovolené
hodnoty uvedené v lit. [29],
lze při objednávání. kalotových
ložisek postupovat podle 4.2.3.2.2.
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5

O s a.z ován jĹ

(:mon~t:£LŽ)

ILožiselc

5.1 Činnosti souvisejici s realizaci uloženi nosné konstrukce
mostu, tj.
dodáváni, kontrola a
přejímáni ložisek, jakož
i požadavky na materiály,
technologické postupy související
s osazováním,
skladování,
staveništní
dopravu,
zkoušení,
přípustné
odchylky,
ochranu
před
klimatickými
i jinými
nepříznivými vlivy, deformace a sledování
(včetně kooperací
s projektantem a výrobcem ložisek) mostních ložisek všech typů se
u mostů pozemních komunikací řídí "Technickými kvalitativními
podmínkami staveb pozemních komunikací"
(lit.[25]) a předpisy
(resp. materiály charakteru předpisů), na které lit.[25] a tyto
"TP" odkazují.

5.2

Kromě toho se požaduje:
- zajistit (na základě vyjádření investora) při osazování
prvního ložiska na mostě (resp.
prvního ložiska osazovaného
u skupiny mostů realizované týmž zhotovitelem na jedné
stavbě),
pokud
nejde o typ
ložisek osazovaných týmiž
pracovníky zhotovitele běžně, účast zástupce výrobce ložisek;
- na podpěrách osadit
trvale osy ložisek.

a

stabilizovat
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pevné body určující
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6.1 Činnosti správce mostu
souvisejici se zabezpečovánim funkce
uloženi
nosné
konstrukce
mostu
během
jeho
používáni (včetně
kooperací
s projektantem
a zhotovitelem
stavebních prací) jsou
pojednány
v
dále
uvedených
platných
předpisech^
(resp.
v materiálech
charakteru
předpisů)
schválených
MD ČR.
nTP"
uvádějí pouze odkazy do těchto předpisů.

6.2 Prohlídky
mostů
pozemních
komunikací
jsou
předmětem
ČSN 73 6221
(lit.[12]),
jejíž
příloha
A
se
zabývá i údržbou
a opravami mostů a jejich částí včetně uložení mostů.

6.3 Zásady, které
je nutno dodržovat
při výměně ložisek,
jsou
uvedeny
v
technologických
pokynech
"Výměna
mostních ložisek"
(lit.[30]),
které
se
zabývají
rovněž
pomocnými
(podpěrnými)
konstrukcemi,
zvedacími
prostředky,
úpravami
úložných
prahů,
a dotýkají se i souvisejících činností projektanta.
Zpracování
detailního
technologického
pokynu
není
možné, neb
každý
mostní
objekt
vyžaduje
individuální
řešení
(citát
z lit.[30 ] ) .

6.4 Údržbou a
opravami všech částí
a součástí mostů
pozemních
komunikací (včetně úložných prahů i ložisek) se podrobně zabývaj í
vzorové
projekty
a
technologické
pokyny
zpracované
mostním
oddělením Silničního vývoje Brno
a schválené Správou pro dopravu
MV ČR
v letech
1985 až
1990. Jsou
to např. tyto technologické
pokyny:
- TP 41 Opravy
povrchových
pomocí plastbetonu;

poruch

betonových

- TP 43 Sanace
trhlin v
betonových spodních
injektáží netradičními materiály;
- TP 50 Provádění
a
údržba
silničních mostů VHP SVB 91;

vysoké

konstrukcí

stavbách mostů

mezilehlé

podpěry

a tyto vzorové projekty údržby a oprav silničních mostů:
- 1.Železobetonové obloukové mosty s dolní mostovkou;
- 2.Betonové mosty s prefabrikovanou nosnou konstrukcí;
- 3.Betonové monolitické mosty deskové a trámové;
- 4.Ocelové mosty.
Další předpisy jsou zpracovávány v r.
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1995.
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p>jtrQ_me:ny

[ 1] ČSN 73 0031/88
Spolehlivost
stavebních
konstrukci
a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet
[ 2] ČSN 73 1201a,2/86

Navrhování betonových konstrukcí

[ 3] ČSN 73 6200ab/75
[ 4] ČSN 73 6201/95
[ 5] ČSN 73 6203ab/86

Mostní názvosloví
Projektování mostních objektů
Zatížení mostů

[ 6] ČSN 73 6206a2/71
Navrhování betonových
mostních konstrukcí
[ 7] ČSN 73 6207/93
Navrhování
z předpjatého betonu

[

8] ON 02 3570/74

a žel ezobetonových

mostních

konstrukcí

Hrncová ložiska. Předmětová norma

[ 9] ON 73 6220ab/76
Evidence
a místních komunikacích

mostů

na

dálnicích,

[10]

ČSN 73 6220 Zatížitel nost
a evidence
komunikací (konečný návrh, 1995)

[11]

ON 73 6221/76
Údržba
a místních komunikacích

[12]

ČSN 73 6221/95

mostů

na

mostů

dálnicích,

silnicích
pozemních
silnicích

Prohlídky mostů pozemních k omunikací

[13] ON 73 6230/63
mostů

Navrhování

rozepřených

oper

železničních

[14] ON 73 6277/65

Navrhování ocelových mostních ložisek

Ocelová ložiska železničních mostů. Ložiska
[15] TNŽ 73 6277/92
odlévaná a svařovaná
[16] DIN 4141/84, Teil 1
Regelungen

Lager

im

Bauwesen.

Allgemeine

Lager
im
Bauwesen.
Lagerung
[17] DIN 4141/84, Teil 2
Ingenieurbauten im Zuge von Verkehrswegen (Brücken)
Lager
[18] DIN 4141/87, Teil 4
Zwischenlagerung und Einbau

im
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Bauwesen.

für

Transport,

[19]

DIN 4141/85, Teil 14
Lager
im
Bauwesen.
Bewehrte
Elastomerlager, Bauliche Durchbildung und Bemessung

[20]

Hrncové
ložiská
kruhové.
Technické
č.323 RB-01-03/80, Rudné bane. Bánská Bystrica,

podmienky
1980

[21] KATALOG výrobku a materiálu.
Stavební informační systém ABF
(průběžně
vydávaný
a
inovovaný
ABF
nadací
pro
rozvoj
architektury a stavitelství). Konkrétně "úložné prvky mostů,
napf. ložiska" tvořila do
roku 1994 skupinu SfB(20.24) a od
roku 1995 tvoří
"ložiska a uzávěry
dilatací mostů" skupinu
SfB(06.318)
[22] KATALOG
výrobků
mostního
výstavbu silnic v ČSR, Praha,

příslušenství.
1983

Sdružení

pro

[23]

Montáž
hrncových ložisek.
Technologická pravidla
Dopravní stavby, Olomouc, 1975

- mosty.

[24]

Mostní válcová ložiska z
oceli vysoké pevnosti. Navrhování,
provádění a přejímání. Typizační směrnice TSm-V 1121, 1983

[25] Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
MH ČR - SD, 1992; revize MD ČR, 1995
[26] Technické podmínky
pro
návrh
a
elastomerových
ložisek
vyztužených.
výstavbu silnic, 1989

používání
mostních
TP
č.27 Sdružení pro

[27]

Uložení
nosných
konstrukcí
silničních
studie, Dopravoprojekt Brno, 1990

mostů.

Typizační

[28]

Úložné prahy
podpěr železničních mostů.
Typizační směrnice
pro
navrhování.
Státní
ústav
dopravního
projektování,
Praha, 1987

[29] Vybavenie
mostov
a
súčasti
nosnej
konštrukcie
mostov
(Príslušenstvo
mostov).
Typizačná
smernica
TSm-V-706
revidovaná
a doplnená,
1986 (+ 2. prepracované
a doplnené
vydanie, Dopravoprojekt, Bratislava, 1991)
[30] Výměna
silnic,

mostních
1991

ložisek.

[31] Vzorové
listy
staveb
Pontex, Praha, 1995

TP

č.30

pozemních

Sdružení

komunikací.

pro výstavbu

VL 4 -

Mosty.

[32] Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů
na
mostní
objekty
pozemních
komunikací.
Směrnice MD ČR.
Pontex, Praha, 1992

[33]

Bechert,H.:
Massivbrücken.
Sonderdruck
aus
Beton-Kalender 1991. Verlag Ernst & Sohn, Berlin.

[34] Beton-Kalender 1989. Teil II. Část C:
Lagerung
von Bauwerken. Verlag Ernst & Sohn, Berlin.
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und

dem

Lager

[35]

Eggert,H., Grote,J., Kauschke,V.:
Lager
im
Bauwesen,
Band I.
Entwurf,
Berechnung,
Vorschriften.
Verlag
Ernst & Sohn, Berlin,
1974 (+ zkrácený překlad
do ruštiny:
Eggert,CH., .. :
Opornyje
časti v
strojitelstve, Moskva,
izd. Transport, 1978)

[36] Janda,L., Kleisner,Z., Zvara.J.:
Praha, 1988
[37] Menn.Ch.:

Stahlbetonbrücken.

Betonové

mosty.

Springer-Verlag,

[38]

Leonhardt,F.:
Vorlesungen
über
Sonderfälle
der
Bemessung
Springer-Verlag, Berlin, 1986

[39]

Leonhardt,F.:
Grundlagen
Berlin, 1979

[40]

Sečkář,M.:

[41]

Sečkář,M.:
Betonové
mosty.
Výpočet
a
železobetonových průřezů
podle ČSN 73 6206.
Brno, 1979

Vien,

SNTL,

1990

Massivbau.
Teil 2:
im
Stahlbetonbau.

Vorlesungen
über
Massivbau.
Teil 6:
des
Massivbrückenbaues.
Springer-Verlag,

Betonové mosty I.
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Skripta VUT Brno,

1988
betonových
Skripta VUT

F* £• i ľL otaa.

A

Příklad stanovení
trámového mostu

vodorovných

sil

a

posuvů

u

vícepolového

A.l Účel a obsah přílohy A

Účelem
přílohy A
je
ukázat
na
konkrétním
příkladu
použití
programu
zpracovávajícího liniový
prutový fyzikálně
nelineární
model při výpočtu vodorovných sil
a vodorovných posuvů v uložení
přímého trámového mostu.
Příklad neodpovídá reálné konstrukci; zadání bylo záměrně zvoleno
poměrně pestré, aby se
mohla projevit obecnost použitého způsobu
výpočtu.

A.2 Zadání příkladu

Pro "předváděcí" výpočet byl zvolen
rozpětí
30 m,
jejichž
uložení
a
uvedenému na následující straně.

most o šesti polích stejných
dilatování odpovídá schematu

Náhradní
normálová tuhost
(odpovídající působení
síly v úrovni
ložisek) všech
polí nechť je např. 100000 MN. Tento údaj ov.1 ivní
výsledky jen nepatrně; normálová
tuhost běžných hlavních nosných
konstrukcí
(i
náhradní
tuhost
uvažující
s
vlivem
ohybu,
pootočeními
konců
a
excentricitami
umistění
ložisek
oproti
střednici)
je
tak
velká,
že
se
při
působení
dosahovaných
normálových sil projevuje jako prakticky nekonečná.
Kromě silových
zatížení vodorovnými silami
dle schematu (0,3 MN
a 0,5 MN) a
zemním tlakem působícím na
pravou opěru (s klidovou
hodnotou 0,4 MN) nechť působí
i předem známé zatížení deformační
(mající původ
v prodloužení či zkrácení
hlavní nosné konstrukce
a v pootočeních souvisejících s
průhybem, které se projevují "na
rameni
rovněž
změnou
délky
v
úrovni
náhradní, jednorozměrné
příhradoviny). Toto deformační zatížení lze do výpočtu zavést buď
zadáním
poměrného
přetvoření
eps(x)
prutů
jednorozměrné
příhradoviny nahrazujících pole
mostu nebo zadáním geometrických
vazeb
mezi
vodorovnými
posuvy
v
sousedních
(nebo
i v nesousedních) uzlech na koncích polí.
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pevné ložisko
na poddajném
pilíři
Kp=10 MN/m

rada
elasTomerú

Kl=30 MN/m

opéra
Kp=300

6

8
rü

7
-■

-i řada
elastomerů
Kl=30 MN/m
na poddajném
pilíři
Kp=10 MN/m

kluzné
ložisko
9
<ř.V=0,2 MN

obě ložiska
jsou kluzná
pilíř
Kp=50

11

10
rr

řada
9 elastomerů
Kl=30 MN/m

pilíř
Kp=50
MN/m

(výsledné
K=7,5 MN/m)

10

11

12

0,5 MN
kluzné ložisko
<t>.V=0,4 MN
na poddajném
pilíři
Kp=10 MN/m

řada
elasxomerů 13
Kl=30 MN/m

\

TTH

A

rJ

tření desky!
o prostředí!
<J>.V=0,2 MN

opéra
Kp=10 MN/m

Závislost sily "H"
(nahrazující zemní tlak) na posuvu pravé
opéry
("H" působí a "u-i-j" se měří v úrovni ložisek) lze
vyjádřit ve tvaru "nesymetrického pracovního diagramu”:

0.4MN-

13
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Zadané prodloužení
všech polí 0,03 m
(měřené v úrovni
tj. včetně vlivu naklonění konců nosníku a excentricity)
ve výpočtu zpracovat:

ložisek,
lze tedy

- buď jako dané poměrné přetvoření eps(x)

= 0,001 polí mostu;

- nebo pomocí
atd. .

u2

geometrických vazeb typu

= u-j -

0,03 m,

Dané
(předem známé)
přiblížení konců nosníků spojených
stykem
"krycí deska - táhlo" 0,01 m související s nakloněním čel nosníků
lze rovněž zadat:
- buď
jako
dané
poměrné
spojujícího uzly 8 a 10;

přetvoření

- nebo pomocí geometrické vazby

A. 3

náhradního

prutu

Ug — uio + 0,01 m.

Otisk vstupních dat

název akce
12
3
0
1
0
30 .
100000.
1
30.
10000.
1.
0.00002
1
2
2
1
2
1
3
1
2
2
1
300.
3
10.
5
50.
7
7.5
9
50.
11
10.
0.04
13
10.
13
1000.
0.0002
13
0.4
80.
8
0.01
10
název :zatížení
6
2
2
2
0.001
6
2
0.3
11

8

1

1
1

3
1

2
1

40.

.

1
2

0.02

0.0

-0.005

1.
2

0.001
0.5
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10

2

0.001

A.4 Výsledky výpočtu

Řešením modelu popsaného
v A.2
a zadaného
v A.3
jsou hodnoty
posuvů
v uzlech
1 až 13 a
dále z
nich odvozené vodorovné síly
přenášené
pružinami
nahrazujícími
působení
spodní stavby nebo
ložisek, pohyby v dilatacích, normálové síly (i ve vazbách "krycí
deska - táhlo"), atd..

Otisk výsledků:

UZEL

POSUV

PRUT

-.0004845
-.0053300
. 0245364
. 0544764
.0000000
- .0657545
-.0358145
- .0059551
-.0059553
-.0159551
.0138150
.0434766
.0058691

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PRUŽINA
1
2
3
4

-.1454
-.4454
-.2000
-.2000
-.2000
-.2000
-.4686
-.0022
-.3000
-.7664
- 1.1282
- 1.1282

POSUV

SILA

-.0004845
.0245364

- .1454
. 2454

.0000000

. 0000

7

-.0358145
-.0059553
.0138150
.0058691
.0058691
.0058691

-.2686
-.2978
. 1382
. 0587
. 2000
. 8695

9

6
7
8

11
13
13
13

("STAV"

0048455
0298664
0299400
0544764
0657545
0299400
0298594
0000002
0099998
0297701
0296615
0376074

5

5

9

SILA V PRUTU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

UZEL
1
3

PRODLOUŽENI

je
označení
příslušného prutu nebo
chováním je vždy 0. )

uplatněné
pružiny; u
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STAV
0
0
0

3
3
0
0
1
0
0
0
0

STAV
0
0
0
0
0
1
0
2
1

větve pracovního diagramu
prvků s fyzikálně 1ineárním
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