/

TP 86

/
/

/

/

r

\/

MOSTNÍ závery

TP 86

Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
odbor pozemních komunikací

MOSTNÍ ZÁVĚRY
TECHNICKÉ PODMÍNKY

Schváleno MDS - OPK čj. 18634/97-120
ze dne 7. 4. 1997 s účinností 1. května 1997

PROMO, spol. s r. o.

duben 1997

Mostní závěry

TP 86

Obsah
1.

Předmět technických podmínek

2.

Všeobecně

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Účel mostního závěru
Podmínky návrhu
Technický a prováděcí předpis
Certifikace
Názvosloví a definice

3.

Typy mostních závěrů

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Volná dilatační spára
Mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry
Mostní závěr s vícenásobným těsněním spáry
Mostní závěr kobercový jednoduchý
Mostní závěr kobercový s mezilehlými profily
Mostní závěr hřebenový
Elastický mostní závěr
Podpovrchový mostní závěr

4.

Navrhování mostních závěrů

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Zatížení svislé
Zatížení vodorovné
Přenesení dilatačního posunu
Zatížení při opakovaném zatížení únavou
Odchylky v dimensování některých částí a typů mostních závěrů
Pohyby v dilatační spáře

5.

Konstrukce mostních závěrů

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Materiál mostních závěrů
Konstrukční provedení mostních závěrů
Opatření proti bludným proudům
Konstrukční úpravy kotvení
Protikorozní ochrana oceli ( PKO )
Typový štítek

6.

Přeprava, skladování a montáž mostních závěrů

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

Přeprava mostních závěrů
Skladování mostních závěrů
Montáž mostních závěrů
Bednění kotevních bloků mostních závěrů
Protikorozní ochrana oceli
Izolace podél mostních závěrů
Vozovka
Protokol o výrobě a montáži

str. 3

TP 86
7.

Mostní závěry
Prohlídky, údržba a opravy mostních závěrů

7.1. Všeobecně
7.2.
Běžná prohlídka
7.3.
Hlavní prohlídka
7.4.
Mimořádná prohlídka
7.5.
Nestavební údržba
7.6.
Stavební údržba
7.7.
Opravy mostních závěrů
7.8.
Výměna těsnících profilů a koberců
7.9.
Oprava přilehlé vozovky
7.10. Vyrovnání opotřebení vozovky u mostních závěrů
8.

Zajištění kvality

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Dodávka a skladování
Průkazní zkoušky
Kontrolní zkoušky zhotovitele
Nezávislá kontrola

9.

Projektování

9.1.
9.2.
9.3.

Obsah dokumentace mostního objektu pro mostní závěr
Výběr typu mostního závěru
Stanovení dilatačních posunů

10.

Měření rozměrů a odchylek mostních závěrů a zjišťování jejiich stavu

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

Montáž a nastavení mostních závěrů
Přípustné odchylky
Měření tvaru, polohy a posunů mostních závěrů
Kontrola mostních závěrů po montáži a za provozu
Měření tvaru elastického závěru

11.

Související normy a předpisy

11.1.
11.2.

Související normy
Související předpisy

Příloha A

str. 4

TP 86

1.

Mostní závěry
Předmět technických podmínek

Technické podmínky platí pro navrhování, výrobu, montáž, provádění, kontrolu,
prohlídky a údržbu nově navrhovaných mostních závěrů mostů a lávek pozemních komunikací
s veřejnou dopravou.
Technické podmínky platí ve využitelném rozsahu i pro opravu stávajících mostních
závěrů mostů pozemních komunikací.
Technické podmínky neplatí pro mosty účelových komunikací s neveřejným provozem,
lze je však v přiměřeném rozsahu použít.
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2.

Všeobecně

2.1.

Účel mostního závěru

Mostní závěr slouží k přemostění dilatační spáry mezi nosnou konstrukcí a opěrou
mostu, mezi dvěmi nosnými konstrukcemi, případně mezi nosnou konstrukcí a přilehlou
konstrukcí komunikace.

2.2.

Podmínky návrhu

Mostní závěr musí být navržen a proveden v souladu s ČSN 73 6201 tak, aby
•

umožňoval volný pohyb nosné konstrukce,

•

nebyl nadměrně poškozován přejíždějícími vozidly,

•

byla zaručena za normálních provozních podmínek jeho funkce,

•

umožňoval kontrolu, údržbu a opravy konstrukce závěru,

•

zabraňoval pronikání vody a nečistot k nosné konstrukci a podpěrám mostu
( odpovídající konstrukcí závěru, kvalitou zálivek a správným odvodněním
závěru); výjimku tvoří netěsné závěry, kde je odvodnění řešeno zvláštním od
vodňovacím systémem mimo samotný mostní závěr,

•

zamezil vnikání případných bludných proudů do nosné konstrukce,

•

byla zaručena odpovídající emise hluku při přejezdu vozidel.

Mostní závěr musí zajistit:
•

plynulý a bezpečný přejezd vozidel,
dodržení navrhovaných parametrů komunikace z hlediska dopravního zatížení a
prostorového uspořádání,
dostatečné upevnění k nosné konstrukci a opěře mostu, příp. ke konstrukci vo
zovky ( zakotvením, přilepením, podbetonováním apod. ),

•

2.3.

trvalé napojení izolace nosné konstrukce na konstrukci závěru a případné od
vodnění povrchu izolace před závěrem.

Technický a prováděcí předpis

Výrobce mostního závěru musí vypracovat Technický a prováděcí předpis (TPP),
odpovídající těmto TP. V Technickém a prováděcím předpise bude zejména stanoveno:
•

technické a kvalitativní parametry,

•

technologické a pracovní postupy,
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•

podmínky pro přesnost výroby a montáže,

•

podmínky provádění protikorozní ochrany oceli,

•

podmínky pro kontrolu jakosti,

•

dodací podmínky,
podmínky pro kontrolu a údržbu závěru,

•

bezpečnostní předpisy,

•

způsob opravy a výměny některých částí.

Dále musí být zpracovány vzorové výkresy závěru ( včetně příslušných detailů ).
Technický a prováděcí předpis pro provádění protikorozní ochrany oceli musí být
součástí Technického a prováděcího předpisu pro mostní závěr, ale může být též vydán
samostatně pro výrobu jednotlivého mostního závěru, příp. závěrů pro mostní objekt.
Technický a prováděcí předpis pro provádění protikorozní ochrany oceli musí obsahovat
informace podle TP 84.

2.4.

Ccrlifiksice

Každý typ mostního závěru musí mít certifikát výrobku vydaný autorizovanou
zkušebnou, na jehož základě je možno daný typ mostního závěru použít na mostním objektu.
Podmínkou pro vydání certifikátu je dodržení těchto technických podmínek.

2.5.

Názvosloví a definice

2.5.1. Dilatační spára nosné konstrukce ( dn )
Mezera mezi nosnou konstrukcí a opěrou, příp. mezi nosnými konstrukcemi v úrovni
povrchu mostovky (nosné konstrukce), jejíž šířka a tvar se mění v závislosti na pohybech
nosné konstrukce. ( Viz obr. 2.1. až 2.3. ).

2.5.2. Dilatační spára mostního závěru ( dz)
Pohyblivá mezera (mezery) mezi krajními (středními) profily povrchového mostního
závěru v úrovni povrchu vozovky ( viz obr. 2.1. a 2.3. ). Pokud je součástí závěru více
pohyblivých mezer, je dilatační spára součtem dílčích dilatačních spař dzl až dm ( viz obr. 2.2.).

2.5.3. Mostní závěr
Konstrukce přemosťující dilatační spáru, případně vyrovnávající dilatační pohyby na
konci nosné konstrukce, včetně kotvení (upevnění) a případně odvodnění závěru.
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Obr. 2.1. až 2.3. Dilatační spára nosné konstrukce ( dn ) a mostního závěru ( dz )
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2.5.4. Netěsněný mostní závěr
Mostní závěr, jehož konstrukce neumožňuje spolehlivé vodotěsné provedení.
Zabezpečení, aby voda nevnikala do mostní konstrukce, je provedeno mimo konstrukci
mostního závěru nebo není požadováno vůbec.

2.5.5. Těsněný mostní závěr
Konstaikce závěru s těsnícími, příp. roznášecími prvky, které jsou zakotveny
(upevněny) do nosné konstrukce/opěry, případně přilehlé vozovky komunikace, a zabezpečují
vodotěsnost závěru.

2.5.6. Povrchový mostní závěr
Konstaikce závěru, jejíž horní povrch je přímo pojížděn vozidly, cyklisty nebo
přecházen chodci.

2.5.7

Podpovrchový mostní závěr

Konstrukce závěru v úrovni povrchu mostovky ( nosné konstrukce ), která je překryta
vozovkovými vrstvami.

2.5.8. Krajní profil
Ocelový profil, který je z jedné strany pomocí kotvení spojen s nosnou konstrukcí/
opěrou a z druhé strany je k němu připevněn těsnící prvek nebo koberec.

2.5.9. Mezilehlý profil
Ocelový profil, ke kterému je z obou stran připevněn těsnící prvek.

2.5.10. Těsnící profil
Elastomerový nebo gumový prvek, který je zakotven do krajních a/nebo mezilehlých
profilů a umožňuje pohyb v dilatační spáře mostního závěru, zajišťuje vodotěsnost závěru a
zpravidla nemá schopnost přenášení svislého pohyblivého zatížení.

2.5 .11. Koberec
Gumový nebo gumokovový plošný prvek, který je zakotven do krajních profilů a
zajišťuje pohyb v dilatační spáře mostního závěru, vodotěsnost závěru a zároveň přenáší
zejména svislé pohyblivé zatížení. Koberec může být podporován roznášecím mechanismem.

2.5.12. Roznášecí mechanismus
Zpravidla ocelová konstrukce zajišťující nosnou a vymezovací funkci pro mezilehlé
profily nebo koberce. Vymezovací funkcí se rozumí správná geometrická poloha mezilehlých
profilů a/nebo koberce.
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2.5.13. Vozovková část mostního závěru
Část mostního závěru ve vozovce mezi svodidly, případně odraznými obrubníky.
V případě středního dělícího pásu bez odrazných obrubníků s oboustranným svodidlem
končí vozo vková část závěru na hranici dílčí volné šířky komunikace, tj. 0,5 m od vnějšího
okraje vnitřního vodícího proužku.

2.5.14. Chodníková část mostního závěru
Část mostního závěru ve veřejném chodníku mezi zábradlím a svodidlem, případně
odrazným obrubníkem.

2.5.15. Římsová část mostního závěru
Část mostního závěru v nouzovém chodníku, zvýšeném proužku nebo středním dělícím
pásu.

2.5.16. Jmenovitý dilatační posun mostního závěru
Celkový rozsah dilatačního posunu od obou krajních poloh závěru ( obecně ve třech
směrech ), na který je konstrukce mostního závěru dimensována. Rozsah je zpravidla dán
jedním údajem v mm, případně součtem posunu kladného a záporného od základní polohy.

2.5.17. Návrhový dilatační posun mostního závěru
Největší celkový rozsah dilatačního posunu ( obecně ve třech směrech ) v provozním
stavu po celou dobu životnosti mostu.

2.5.18. Vypočtený dilatační posun mostního závěru
Rozsah dilatačního posunu vypočtený na základě ČSN 73 6203

2.5.19. Podélný dilatační posun
Dilatační posun kolmo k ose mostního závěru působící v rovině vozovky.

2.5.20. Příčný dilatační posun
Dilatační posun rovnoběžně s osou mostního závěru působící v rovině vozovky.

2.5.21. Svislý dilatační posun
Dilatační posun v ose mostního závěru působící ve svislé rovině.

2.5.22. Výsledný dilatační posun
Dilatační posun získaný jako vektorový součet podélného a příčného posunu.
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2.5.23. Hlavní dilatační posun
Dilatační posun ve směru podélné osy mostu nebo tečny k této ose v průsečíku s osou
mostního závěru. Používá se jen tehdy, je-li podélná osa mostu na mostním objektu
jednoznačně definována.

2.5.24. Šířka mostního závěru
Je definována u každého typu mostního závěru zvlášť, měří se vždy kolmo k dilatační
spáře. Zpravidla je to vzdálenost vnějších ploch krajních profilů.

2.5.25. Délka mostního závěru
Rozvinutá délka mostního závěru měřená v ose závěru v úrovni vozovky, chodníku či
římsy. Délka mostního závěru se skládá z délky vozovkové, chodníkové či římsové části.

2.5.26. Přednastavení dilatační spáry
Úprava šířky dilatační spáry mostního závěru provedená před montáží závěru na
základě předpokládané velikosti dilatační spáry nosné konstrukce v době montáže.

2.5.27. Nastavení dilatační spáry
Úprava šířky dilatační spáry mostního závěru provedená těsně před zakotvením
mostního závěru do nosné konstrukce/opěry na základě výpočtu deformací nosné konstrukce
mostu podél dilatační spáry s uvážením všech vlivů ( zatížení), které mají na velikost této
deformace v době od zakotvení závěru do konce jeho životnosti vliv.

2.5.28. Šikmost mostního závěru
Úhel, který svírá podélná osa mostu ( tečna k podélné ose mostu v průsečíku s osou
mostního závěru ) a osa mostního závěru.

2.5.29. Šikmost dilatačního posunu
Úhel, který svírá směr pohybu nosné konstrukce a osa mostního závěru.
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3.

Mostní závěry
Typy mostních závěrů

Dle těchto technických podmínek se mostní závěry dělí do následujících typů. Obrázky
k jednotlivým typům jsou schémata objasňující principy jednotlivých typů mostních závěrů.

3.1.

Volná dilatační spára ( obr. 3.1. )

Netěsněný povrchový mostní závěr charakterizovaný volnou dilatační spárou (V)
ve vozovce, chodníku a/nebo římse mezi nosnou konstrukcí a opěrou.
Ukončení vozovky, příp. chodníku nebo římsy (U) je možno podél dilatační spáry
provést z ocelového profilu nebo upravením konce nosné konstrukce/opěry.

3.2.

Mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry ( obr. 3.2. )

Těsněný povrchový mostní závěr sestávající se z krajních profilů (KP) a jediného
těsnícího profilu (T), který nepřenáší pohyblivé zatížení a je vodotěsný.
Krajní profily jsou kotveny pomocí kotvení (K) do nosné konstrukce/opěry, příp. do
zálivkové hmoty ve vozovce.

3.3.

Mostní závěr s vícenásobným těsněním spáry ( obr. 3.3., 3.4. a 3.5. )

Těsněný povrchový mostní závěr skládající se z krajních profilů (KP) kotvených
pomocí kotvení (K) do nosné konstrukce/opěry a dále z mezilehlých profilů (MP), mezi nimiž
jsou jednotlivé těsnící profily (T), které nepřenáší svislé pohyblivé zatížení.
Mezilehlé profily mohou být nesený roznášecím mechanismem (R) podle obr. 3.4. (typ
roštový ) či obr. 3.5. ( typ nůžkový ).

3.4.

Mostní závěr kobercový jednoduchý ( obr. 3.6. a 3.7. )

Těsněný povrchový mostní závěr sestávající z kotvení (K) a koberce (KO), případně z
krajních profilů (KP). Koberec přenáší pohyblivé zatížení.
Kotvení může být provedeno dvojím způsobem, kotvení krajních profilů, do nichž je
upevněn koberec ( obr. 3.6. ), nebo kotvení koberce přímo do nosné konstrukce/opěry ( obr.
3.7. ).
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3.5.

Mostní závěr kobercový s mezilehlými profily ( obr. 3.8. )

Těsněný povrchový mostní závěr skládající se z krajních profilů (KP), kotvených
pomocí kotvení (K) do nosné konstrukce/opěry, dále z mezilehlých profilů (MP). Koberec
(KO) je dělený nebo souvislý a přenáší pohyblivé zatížení.
Mezilehlé profily jsou neseny roznášecím mechanismem (R).

3.6.

Mostní závěr hřebenový ( obr. 3.9. )

Povrchový mostní závěr, který může být proveden jako těsněný nebo netěsněný.
Ocelové prsty závěru (P) jsou kotveny do krajního profilu (KP) a ten pak do nosné
konstrukce/opěry pomocí kotvení (K).
Těsnění hřebenového závěru se provádí pomocí pružných povlaků prstů nebo zvláštní
těsnící membránou (T) pod úrovní závěru.

3.7.

Elastický mostní závěr ( obr. 3.10. )

Těsněný povrchový mostní závěr, jehož konstrukci tvoří krycí plech, příp. ochranná
membrána (Pl) překrývající dilatační spáru a zálivková hmota (Z), zpracovávaná na místě (za
horka nebo za studená). Zálivková hmota přitom přenáší svislé pohyblivé zatížení a vodorovné
síly od dilatačních posunů.
Pro elastické závěry platí TP 80 Elastické mostní závěry., tyto TP pouze v kap. 1, 2, 3
a dále čl. 10.5., přiměřeně též kap. 7.

3.8.

Podpovrchový mostní závěr ( obr. 3.11. )

Podpovrchový mostní závěr je těsněný a skládá se z krycího plechu (Pl) nebo obecně
těsnící prvku překrývajícího dilatační spáru nosné konstrukce (TEP), kotvení (K), případně
krajních profilů (KP). Krycí plech je připevněn k jednomu krajnímu profilu.
Posuny ve vozovce jsou přeneseny konstrukční úpravou mostní vozovky, zálivkovou
hmotou nebo proříznutím obrusné vrstvy a následným zalitím úzké spáry (S).
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V

NOSNÁ KONSTRUKCE

OPERA

Obr. 3.1. Volná dilatační spára

KP

T

OPERA

NOSNÁ KONSTRUKCE
Obr. 3.2. Mostní závěr s jednoduchým těsněním

KP

MP

NOSNÁ KONSTRUKCE|

OPERA

Obr. 3.3. Mostní závěr s vícenásobným těsněním ( bez roznášecího mechanismu )
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Obr 3.4. Mostní závěr s vícenásobným těsněním a roznášecím mechanismem
( roštový typ )

Obr. 3.5. Mostní závěr s vícenásobným těsněním a roznášecím mechanismem
( nůžkový typ )

Obr 3.6. Mostní závěr kobercový jednoduchý s krajním profilem
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Obr. 3.7. Mostní závěr kobercový jednoduchý bez krajního profilu

NOSNÁ KONSTRUKCE
Obr. 3.8. Mostní závěr kobercový s mezilehlými profily

NOSNÁ KONSTRUKCE
Obr. 3.9. Mostní závěr hřebenový
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Obr. 3.10. Elastický mostní závěr

(Kľ) ľL(TKľ)

S

NOSNÁ KONSTRUKCE
Obr. 3.11. Podpovrchový mostní závěr
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4.

Navrhování mostních závěrů

Navrhování konstrukce mostního závěru v souladu s následujícími podmínkami je
nutnou podmínkou pro vydání certifikátu.
Konstrukce mostního závěru musí být navržena podle norem pro zatížení a navrhování
mostních objektů a může být ověřena modelovými zkouškami.

4.1.

Zatížení svislé

4.1.1. Zatížení vozovkové části mostního závěru
Vozovková část mostního závěru je definovaná v čl. 2.5.11..
Konstmkce mostního závěru se dimensuje na zatížení stálé a svislé pohyblivé zatížení,
přičemž pro povrchové mostní závěry se uvažuje pouze se seskupením I, podle použití
zatěžovací třída A nebo B ( čl. 63 ČSN 73 62 03 ). Dynamický součinitel se uvažuje 1,5.
Zatěžovací plocha kola dvounápravového vozidla se uvažuje 0,6 m x 0,2 m dle obr. 5A
ČSN 73 62 03, přičemž se u povrchových závěrů neuvažuje spolupůsobení vozovky.
S roznášením se může uvažovat pouze u podpovrchových závěrů, přičemž se uvažuje
roznášení ve sklonu 1:1a tloušťka vozovky 75 mm.
Sestava vozidel působící na mostní závěr šikmý k podélné ose mostu musí být umístěna
tak, aby vyvolala maximální účinek, tj. je dovoleno zešikmení vozidla podle šikmosti závěru,
nikoliv však zešikmení dosedací plochy kola.
V případě, že na plochu mostního závěru není možné umístit celou zatěžovací plochu
kola, navrhuje se mostní závěr na zmenšenou kolovou sílu Fred dle následujícího vzorce:
Fred=F\ed/A
F = 1,5 x 120 (kN) pro třídu A, resp. 1,5 x 82,5 (kN) pro třídu B
AreJ - viz obr. 4.1.
A = 0,6 x 0,2 (m2)
Obr. 4.1. Výpočet zatěžovací plochy menší než normové
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Pro výpočet jednotlivých částí se uvažuje nejnepříznivější dilatační posun mostního
závěru, přičemž se uvažuje jmenovitý posun.
Při výpočtu závěru se uvažují i saci účinky 25% výše uvedeného zatížení bez
dynamického součinitele.
Pro mosty na účelových komunikacích s veřejným provozem se mostní závěry navrhují
na třídu B, pokud investor nestanoví větší zatížení. V tomto případě se při stanovení zatěžovací
plochy kola uvažuje dotykový tlak 1,0 MPa.

4.1.2

Zatížení chodníkové a římsové části mostního závěru
Chodníková a římsová část mostního závěru je definovaná v čl. 2.5.12. a 2.5.13..

Kolová síla pro výše uvedené plochy se uvažuje 50 kN, dynamický součinitel 1,0.
Dosedací plocha kola je 0,2 x 0,25 m. Postupuje se podle příslušných článků ČSN 73 6203.
Tato síla se uvažuje pouze na plochy, kde je vjezd vozidel fyzicky možný. K čl. 83 ČSN
73 6203 se při návrhu mostního závěru nepřihlíží.
Pro menší dosedací plochu než je normová je dovoleno dimensování na zmenšený
kolový tlak Frei, podle zásad uvedených v čl. 4.1.1..

4.1.3. Zatížení na lávkách pro pěší
Mostní závěry na lávkách pro pěší se dimensují podle kap. 4.1.2..

4.2.

Zatížení vodorovné

Na mostní závěry ( každou jeho samostatnou část) působí síly rovnoběžné s vozovkou
kolmo k ose závěru v hodnotě 15% zatížení uvažovaného dle čl. 4.1.1. až 4.1.3..
Při stanovení vodorovného zatížení je nutné vzít v úvahu síly, které vzniknou při
pohybu mostního závěru, ( např. tření v roznášecím mechanismu, vratné síly v koberci apod. ).

4.3.

Přenesení dilatačního posunu

Konstrukce mostního závěru se dimensuje na jmenovitý dilatační posun ve všech třech
rovinách. Konstrukce závěru musí tyto deformace přenést ve všech svých částech.

4.4.

Zatížení při opakovaném zatížení na únavu

Mostní závěry se posuzují na únavu podle druhu převáděné komunikace takto:
Dle zatížení PI tab. I.12a ČSN 73 6203 orientačně pro dálnice, rychlostní silnice,
rychlostní místní komunikace, silnice I. a II. třídy, sběrné místní komunikace.
Dle zatížení P4 tab. I.12a ČSN 73 6203 orientačně pro silnice III. třídy, místní
komunikace obslužné a účelové komunikace s veřejným provozem.
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Přitom se uvažuje životnost mostního závěru 30 let.

Konstaikce mostního závěru určená pro lávky pro pěší se nenavrhuje na zatížení
únavou.

4.5.

Odchylky v dimensování některých částí a typů mostních závěrů

4.5.1. Kotveni mostního závěru
Kotvení mostního závěru musí být navrženo na zatížení dle čl. 4.1. až 4.4., přičemž za
působiště svislých a vodorovných sil se považuje povrch vozovky. Při posouzení kotvení musí
být vzaty v úvahu následující skutečnosti:
•

typ mostního závěru,

•

zatěžovací třída,

•

typ únavového zatížení dle čl. 4.4..

Kotvení je navrhováno podle čl. 5.4..

4.5.2. Mostní závěry s roznášecím mechanismem
Tento článek platí pro mostní závěry dle čl. 3.3. a 3.5..
Pokud mají mezilehlé profily nosnou funkci, je roznášecí mechanismus považován ve
výpočtu za podpory mezilehlých profilů a mezilehlé profily mohou být, pokud není použito
přesnější náhrady, považovány za spojité nosníky, příp. nosníky na pružném podkladě ( viz
obr. 4.2. ), a to ve vodorovném i svislém směru.
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Obr. 4.2. Umístění pohyblivého zatížení na mostním závěru s roznášecím
mechanismem
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U konstrukcí, kde je roznášecí mechanismus uložen pružně pomocí elastomerových
prvků, je nutné toto pružné uložení ve statickém výpočtu uvažovat.

4.5.3. Mostní závěry kobercové
U mostních závěrů kobercových, které přenášejí zatížení, musí být při navrhování
závěrů, zvláště pak koberců (KO) a kotvení (K), přihlédnuto k vratným silám, které při pohybu
mostního závěru vznikají v koberci. Při stanovení těchto sil je nutné vycházet z materiálových
charakteristik koberců, přičemž je nutné vzít v úvahu závislost velikosti vratných sil na teplotě.
Do výpočtu se zahrne nejnepříznivější kombinace zatížení. Jako minimální teplota pro určení
materiálových charakteristik se použije teplota -20MC

4.5.4. Podpovrchové mostní závěry
Při výpočtu podpovrchových závěrů musí být přihlédnuto ke tření krycího plechu po
krajním profilu.

4.5.5. Hřebenové mostní závěry
Při výpočtu hřebenového mostního závěru je nutné ve statickém výpočtu přihlédnout
ke způsobu upevnění prstů ke krajnímu profilu a k pružnosti volného uložení prstů na
sousedním krajním profilu.

4.6.

Pohyby v dilatační spáře

Pro stanovení návrhového dilatačního posunu v dilatační spáře musí být vzata do úvahy
poloha mostního závěru vůči výslednému pohybu mostu dle obr. 4.3.. Podle tohoto vztahu se
určí velikost podélného, příčného, výsledného a hlavního dilatačního posunu. Dále musí být
vzat do úvahy pohyb v dilatační spáře od pootočení nosné konstrukce v místě ložiska dle obr.
4.4. a 4.5..
SMĚR PŘÍČNÉHO
\ DILATAČNÍHO POSUNU

SMĚR POHYBU N.K.
PODÉINÁ OSA MOSTU

a = Šikmost mostního závěru
ß = Šikmost dilatačního posunu

Obr. 4.3. Posun v dilatační spáře , je-li pohyb mostní konstrukce šikmo vůči dilatační
spáře.
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Obr. 4.4. Vliv pootočení nosné konstrukce v pohyblivém ložisku na dilatační posun

Obr. 4.5. Vliv pootočení nosné konstrukce v pevném ložisku na dilatační posun
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5.

Konstrukce mostních závěrů

5. t.

Materiál mostních závěrů

5.1.1. Ocelové konstrukce
Ocelová konstrukce mostního závěru se vyrábí z ocelí pevnostních tříd Fe 360 a Fe 510
( dříve pevnostních řad 37 a 52 ) doporučených ČSN 73 6205 a označených podle ČSN 73
1401, případně podle ČSN P ENV 1993-1-1. Materiál speciálních součástí mostních závěrů
( pohyblivé a spojovací součásti, apod.) vychází z Technického a prováděcího předpisu typu
mostního závěru, příp. z dokumentace stavby.
Při navrhování konstrukčních materiálů je nutno dbát na zamezení možné tvorby
galvanických článků mezi navrženými kovovými materiály.

5.1.2. Elastomerové prvky (těsnící profily, koberce)
Dilatační elastomerové (gumové) prvky (těsnící profily, koberce a pod.) musí být
dostatečně odolné proti UV-záření, teplotnímu rozpětí od -35 °C do +70 °C, ropným
produktům, kyselým a alkalickým vodám, roztokům chemických rozmrazovacích látek,
kapalinám chladících soustav, mechanickému namáhání, obrusu a otěru. Minimální tloušťka
elastomerové (gumové) vrstvy musí vzhledem k mechanickému namáhání činit 4 mm.
Tvrdost elastomerových prvků musí být v rozsahu 55 až 65 Shore A - dle typu
mostního závěru.
Elastomerové prvky se navrhují a na stavbu dodávají zpravidla vcelku nebo
v technologických dílcích, spojovaných na stavbě; určuje to dokumentace mostu, příp.
objednatel ( určení pro novostavbu, opravu a pod. ). Případné technologické spoje se provádějí
vulkanizací tak, aby byla zajištěna vodotěsnost spoje.

5.2.

Konstrukční provedení mostních závěrů

5.2.1. Odvádění povrchové vody z prostoru mostního závěru
Konstrukce mostního závěru musí být navržena a vyrobena tak, aby povrchová voda
byla odváděna pokud možno v podélném směru vozovky. Z důvodu dodržení této zásady je
nutné provést v oblasti obrubníku jeden, příp. dva výškové zlomy konstrukce závěru, které
tento požadavek umožní. V tomto případě je nutno respektovat technologické odlišnosti
jednotlivých typů mostních závěrů.
Pokud uvedený požadavek
je třeba provést na konstrukci
povrchové vody jiným směrem,
odvodnění ( odvodňovače, žlaby a

nelze z konstrukčních nebo technologických důvodů splnit,
mostního závěru konstrukční řešení umožňující odvod
příp. umožnit napojení mostního závěru na jiný způsob
p.). Půdorysné zlomy se nedoporučují.

U netěsněných mostních závěrů se musí provést taková opatření, aby voda protékající
dilatační spárou byla odvedena mimo konstrukci a nemohla vnikat do žádné části mostu.
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5.2.2. Volná dilatační spára

Maximální šířka volné dilatační spáry ( viz čl. 3.1. ) ve vozovce je v případě
vyloučeného provozu chodců a cyklistů 60 mm, v případě neomezeného přístupu 32 mm,
v chodníkové části maximálně 16 mm. ( Viz ČSN EN 124. ). Minimální šířka dilatační spáry
nesmí být menší než 5 mm.

5.2.3. Zakrytí chodníkové (římsové) části mostního závěru
Zakrytí se provádí pro veřejné chodníky a cyklistické stezky a pruhy, pro ty typy
mostních závěrů, u nichž vzniká vzhledem k uspořádání mostního závěru nebezpečí úrazu
pro chodce či cyklisty.
Zakrytí musí být provedeno ve tvaru chodníku ( římsy) a upevněno k prvkům pevně
spojeným s chodníkovou konstrukcí mostního závěru, příp. s vlastním chodníkem ( římsou)
tak, aby při normálním provozu nedocházelo k nadměrnému hluku a musí v případě nutnosti
zajišťovat ochranu proti bludným proudům. Zakrytí je nutno provést i v místě odrazného
obrubníku a pokud to vyžaduje situace i ve svislé ploše líce chodníku ( římsy); zakrytí není
nutné provádět v případě průběhu krajních a mezilehlých profilů mostního závěru shodného s
tvarem chodníku ( římsy ), nebo v případě jiného, dokumentací stavby navrženého řešení.
Úroveň povrchu zakrytí musí být 0 až 8 mm pod úrovní přilehlého chodníku.
Zakrytí chodníku ( římsy ) odlišné konstrukce od standardního provedení musí v zásadě
odpovídat uvedeným ustanovením.

5.2.4. Prostupy chrámček kabelových a potrubních tras
Procházejí-li chráničky kabelových nebo potrubních tras mostním závěrem, je nutné
provést opatření pro vodotěsné propojení trub chrániček s konstrukcí závěru.

5.2.5. Napojení izolace k mostnímu závěru
U mostních závěrů s krajním profilem musí být pro vodotěsné napojení izolace
konstrukce závěru opatřena přípojným prvkem min. šíře 100 mm, výjimečně 80 mm.
Vodotěsnost musí být zajištěna jak mezi izolací a přípojným prvkem, tak mezi přípojným
prvkem a konstrukcí závěru. Izolační vrstva musí být na konstrukci napojena bez zeslabení
její tloušťky. Plocha pro napojení izolace se provádí s povrchovou úpravou metalizací dle čl.
5.4., bez krycího nátěru.
Sklonové poměry povrchu izolace musí být vytvořeny tak, aby byl povrch izolace řádně
odvodněn a voda se na povrchu izolace nemohla hromadit těsně u závěru. Přitom se
upřednostňuje řešení, kdy při sklonu nosné konstrukce ( povrchu izolace ) k závěru se vytváří
protispád o min. sklonu 3%. Délka protispádu musí být upravena tak, aby minimální tloušťka
vozovky byla 65 mm a bylo možno zajistit odvodnění nejnižšího místa povrchu izolace ( obr.
5.1. ). Při sklonu od mostního závěru má výška přípojného prvku pod vozovkou umožnit
připojení izolace na přípojný prvek bez zeslabení vozovky ( obr. 5.2. ).
U vodotěsných mostních závěrů bez krajních profilů musí konstrukční úprava závěru
umožňovat provedení vodotěsnosti závěru.
Toto opatření musí být provedeno v celé délce mostního závěru.
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ODVODNĚNÍ POVRCHU

to

Obr. 5.1. Připojení izolace na přípojný prvek, je-li sklon nosné konstrukce
k mostnímu závěru
dz

KONSTRUKCE

|- - - - - - - -|

OPERA

Obr. 5.2. Připojení izolace na přípojný prvek, je-li sklon nosné konstrukce
od mostnímu závěru

5.2.6. Vyměnitelnost opotřebených dílů mostního závěru
Veškeré elastomerové prvky a opotřebovatelné díly mostního závěru musí být
vyměnitelné, pokud možno bez zničení nosných prvků konstrukce závěru, vozovkových
vrstev, betonové konstrukce a pod. ( vyjma zabetonované nosné konstrukce mostního závěru,
která se v nutném případě vyměňuje celá ).
Rozsah vyměnitelných prvků mostního závěru je závislý na typu navrženého
( osazeného ) závěru, dilatační spáře a pod. Musí být uveden v TPP.

5.2.7. Opatření pro kontrolu podbetonování mostního závěru
Pro zajištění kvalitního podbetonování, zvibrování, odvzdušnění a kontrolu
podbetonování je nutno v konstrukci mostního závěru vyvrtat otvory ( min. <|> 20 mm )
v roztečích po 500 mm a vždy v nejvyšších místech příslušného úseku odvzdušnění.
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5.2.8. Hluk způsobený provozem
Je nutno navrhovat mostní závěry s nízkou úrovní hlučnosti. Mostní závěr nesmí být
náchylný k resonanci.

5.2.9. Hřebenové mostní závěry
Maximální spára hřebenového mostního závěru musí vyhovovat ČSN EN 124, tj. ve
vozovce otvor o maximálním rozměru 16 xl70 mm, v chodníku je nutné vždy používat zakrytí
dle čl. 5.2.3..

5.2.10. Zásady konstrukčního řešení a výroby mostních závěrů s ohledem na protikorozní
ochranu oceli
Konstrukce mostního závěru nesmí mít na povrchu zbytečné odskoky, rohy, ostré
hrany, otřepy, přeplátování, otvory. Musí se vyloučit použití zdvojených profilů a výskyt
prohlubní se stojící vodou na ocelové konstrukci mostního závěru.
Spoje musí být prováděny průběžnými celoobvodovými svary.
Díly určené pro zinkování ponorem musí být navrženy a vyrobeny s ohledem na tuto
technologii PKO, např. s příslušnými odtokovými a zavzdušňovacími otvory, bez mrtvých rohů
a úhlů, s otvory v přepážkách atd.

5.3.

Opatření proti bludným proudům

5.3.1. Všeobecně
Zařazení mostního objektu do příslušného stupně ochranných opatření proti bludným
proudům musí být uvedeno v dokumentaci pro stavební povolení ( pro opravy závěrů v
realizační dokumentaci) a konkrétní řešení v realizační dokumentaci. Pro konstrukci mostního
závěru je rozhodující určení stupně ochrany pro nosnou konstrukci mostu, z něhož vyplývá
konstrukční řešení mostního závěru a konstrukční úpravy pro elektrická měření.
V místech možného výskytu bludných elektrických proudů musí být mostní závěry
elektricky izolovány podle dokumentace stavby a ustanovení směrnice "Základní ochranná
opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty pozemních komunikací".

5.3.2. Elektrický izolační odpor mostního závěru
Na kompletním mostním závěru se změří ve výrobně jeho izolační elektrický odpor,
který musí být v suchém a čistém stavu nejméně 5 kQ pro jednotlivý mostní závěr v celé šířce
jedné nosné konstrukce, a to při přerušených transportních a montážních vodivých přípravcích
a při podložení izolačními podložkami. Ekvivalentní náhradou zjištění hodnoty elektrického
izolační odporu mostního závěru je výpočet, provedený na základě ověřených hodnot
izolačního elektrického odporu prvků mostního závěru (zejména roznášecího mechanismu,
elastomerových prvků, uložení roznášecích mechanismů, těsnících prvků a koberců ). Po
osazení mostního závěru do mostní konstrukce se provádí elektrické měření podle
metodického pokynu "Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření betonových mostů
pozemních komunikací".
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Tam, kde jsou části pohyblivých dílů mostního závěru (čepy) proti průchodu
elektrického proudu elektroizolačně odděleny elektrickým izolantem ( vyvložkováním ), nelze
ke konzervaci použít vodivých maziv ( grafitový tuk a pod. ).

5.3 3.

Zvláštnosti návrhu protikorozní ochrany

V drážkách pro upevnění těsnících profilů je předem proveden systém protikorozní
ochrany oceli, pro vrchní nátěr je třeba použít nátěrovou hmotu s dostatečným měrným
odporem ( neplněnou kovovými prášky ).

5.3.4. Sklonové poměry
V případě mostů s předepsanými ochrannými opatřeními proti bludným proudům je
vhodné provést sklon mostního závěru ( v ose dilatační spáry ) tak, aby se v žádném místě
mostního závěru dlouhodobě nehromadila srážková voda, příp. nečistoty ( a tím nevznikal
elektrický můstek ).

5.3.5. Měřící svorky
Měřící svorky pro sledování elektrických polí a proudů jsou na mostní závěr osazeny již
při výrobě před prováděním protikorozní ochrany oceli, a to na místech určených ve
"Vzorových listech staveb pozemních komunikací VL 4 ", pokud není v dokumentaci stavby
určeno jiné umístění.

5.4.

Konstrukční úpravy kotvení

5.4.1. Všeobecně
Kotvení zajišťuje přenos sil z mostního závěru do nosné konstrukce/opěry.
Kotvení musí vyhovovat statickým požadavkům definovaným v kap. 4 a
konstruktivním požadavkům obsaženým v této kapitole. Návrh se provádí v závislosti na
způsobu kotvení podle příslušných norem pro výpočet železobetonových či ocelových
konstrukcí.

5.4.2. Druhy kotvení
Kotvení mostních závěrů betonových mostů se zpravidla vytváří pomocí betonářské
výztuže. V kotevním bloku se stykuje výztuž ( kotevní třmeny ) přivařená ke krajnímu profilu a
výztuž nosné konstrukce/opěry. Kotvení mostního závěru ocelových mostů se provádí
přivařením krajního profilu ke konstrukci mostu. U mostů spřažených se zpravidla provádí
kotvení pomocí kotevního bloku. Mostní závěry s menším posunem je možné kotvit pomocí
kotevních šroubů.

5.4.3. Dokumentace kotvení
Součástí Technického a prováděcího předpisu jednotlivých typů mostních závěrů je i
vzorový výkres kotvení závěru, a to jak části vozovkové, tak části chodníkové a římsové.
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Technický a prováděcí předpis může umožňovat variantní způsob kotvení, nebo některý
způsob výslovně vyloučit. Pokud je požadováno odchylné kotvení od kotvení uvedeného
v TPP, je nezbytné, aby v realizační dokumentaci bylo kotvení řádně dokumentováno včetně
statického výpočtu. Přitom toto odchylné řešení musí být odsouhlaseno výrobcem mostního
závěru.

5.4.4. Kotvení pomocí betonářské výztuže v kotevním bloku
Beton kotevních bloků musí minimálně vyhovovat třídě C25/35 sap 3b dle ČSN
73 6206 a ČSN P ENV 206. Minimální krytí výztuže betonem musí být v souladu s tímto
stupněm agresivity 40 mm. Odolnost betonu proti chemickým rozmrazovacím látkám musí
vyhovět při zkoušce metodou b dle ČSN 73 1326 po 75 cyklech tak, že maximální stupeň
porušení bude b ( malé povrchové odlupování).
Ocelové součásti kotvení musí vyhovovat čl. 5.1.1. a požadavku zaručené svařitelnosti.
Veškeré přípojné a spojovací svary musí být oboustranné, průběžné a koutové tlouštky min.
4 mm.
Mostní závěry smí být zatěžovány jízdou teprve tehdy, když beton dosáhne krychelné
pevnosti min. 25 MPa.
Tvar kotevního bloku a uspořádání výztuže musí umožňovat řádné probetonování
bloku, přitom je nutno dbát na možnost zhutnění a odvzdušnění méně přístupných částí
kotevního bloku.
Kotevní výztuž závěru ve tvaru uzavřeného třmínku musí být přivařena nosným svarem
ke krajnímu profilu, zpravidla k výztuze krajního profilu. Tato výztuž je součástí mostního
závěru. Výztuž vyčnívající z nosné konstrukce/opěry musí být v kotevním bloku též ve tvaru
uzavřeného třmínku kotveného na kotevní délku do nosné konstrukce/opěry. Průměr nosné
kotevní výztuže je minimálně 16 mm. Minimální počet vložek 4 (|) na běžný metr. Uvnitř
třmínků kotevní výztuže (jak kotevní výztuže mostního závěru, tak výztuže z nosné
konstrukce/opěry) musí procházet minimálně 3 vložky rozdělovači výztuže řádně stykované.
Tvar, rozměry, umístění a směr kotevní výztuže mostního závěru a výztuže vyčnívající z nosné
konstrukce/opěry musí v kotevních blocích umožňovat protažení rozdělovači výztuže.
Kotevní betonářská výztuž musí být uspořádána tak, aby vzdálenost vložek v kotevním
bloku po osazení mostního závěru odpovídala ČSN 73 6206. Směr kotev je zpravidla kolmo
k ose mostního závěru. Jiný směr se připouští v případě, že by směr kotevní výztuže byl v
kolizi s nosnou výztuží mostu a opěry ( např. šikmé desky ).
Rozmístění kotevní výztuže závěru a výztuže vyčnívající z nosné konstrukce/opěry
musí být vzájemně uspořádáno tak, aby umožňovalo snadnou montáž. Přitom je třeba dbát
i tolerancí platných pro osazování betonářské výztuže.

5.4.5. Jiné druhy kotvení
Kotveni pomocí kotevních šroubů ( hmoždinek ) je možno navrhnout za předpokladu,
že je navrženo na zatížení dle kap. 4 včetně zatížení únavou. Konstrukční uspořádání kotvení
musí být provedeno tak, aby byla zajištěna spolehlivá ochrana jak kotvení, tak mostní
konstrukce proti vniknutí vody.
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Ocelové mosty mají mostní závěry připevněny pomocí svaru nebo vysokopevnostních
šroubů. Návrh tohoto způsobu kotvení musí být proveden podle ČSN 73 1401 s přihlédnutím
k výpočtu na zatížení únavou. Uspořádání svarů či poloha vysokopevnostních šroubů nesmí
vylučovat řádné napojení izolace na konstrukci závěru. Jejich povrchová ochrana musí
splňovat příslušné články těchto TP a TP 84.

5.5.

Pľotikorozní ochrana oceli ( PKO )

5.5.1. Všeobecně
Ocelové konstrukce a díly mostních závěrů v prostředí pozemních komunikací musí být
opatřeny systémem protikorozní ochrany, navrženým, provedeným, kontrolovaným a
zkoušeným podle
technických
podmínek TP 84
"Protikorozní ochrana ocelových
konstrukcí". Příklady systémů PKO s materiálovými specifikacemi jsou v TP 84 uvedeny.
Výrobcem mostního závěru zvolené systémy PKO musí být v souladu s kap. 6 1P 84, přičemž
se požaduje:
•

Volba systému PKO pro prostředí C3.
Životnost systémů PKO mostního závěru "velmi vysoká", tj. více než 15 let.

•

Přiměřená odolnost systému PKO proti namáhání povrchů mostních závěrů do
pravou na otěr a obrus ( při volbě systému se přihlíží k odolnosti systému na
otěr).

•

Odolnost systému PKO vůči působení silných alkálií ( čerstvý beton pH 12.5 )
a chemických rozmrazovacích látek.

•

Odolnost systému PKO vůči nemrznoucím kapalinám chladících soustav, rop
ným látkám ( asfalt, horký asfalt, dehet, benzin, petrolej, oleje).

•

Drsnost povrchu mostního závěru odpovídající požadavkům na bezpečnost pro
vozu, zvláště pak provozu chodců.

5.5.2. Systémy protikorozní ochrany oceli mostních závěrů
Všechny ocelové konstrukce a díly mostních závěrů v prostředí pozemní komunikace
musí být opatřeny následujícími systémy PKO (alternativu předepisuje dokumentace mostu
nebo objednatel ) :
aU.l: Žárové pozinkování ( ponorem v lázni ) u všech konstrukčních prvků, jejichž
rozměry jsou menší než 13.5 m x 1.8 m x 2.5 m a které je možno máčet, v tloušťce min.
60 pm Zn v kombinaci s organickým nátěrem na bázi epoxidů nebo polyuretanů, min. L 120.
Příprava povrchu oceli je nedílnou součástí technologie zhotovitele žárového zinkování. Pro
tuto variantu platí ustanovení TP 84 ( viz 5.5.1 ).
alt.2: Kombinovaný povlak z žárově stříkaného Zn o min. tlouštce povlaku 160 pm
(podle ČSN EN 22063 Kovové a jiné anorganické povlaky. Žárové stříkání. Zinek, hliník a
jejich slitiny) a organického povlaku v min. tloušťce 120 pm dle TP 84 ( viz čl. 5.5.1. ).
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alt.3: Tam, kde nelze použít systém dle alt.2, použije se nátěrový systém - organický
povlak podle TP 84 ( viz 5.5.1.) , tj. např. se základním nátěrem s obsahem min. 85 % Zn
prachu , pokud je považován za náhradu pozinkování.
Další požadavky na systém PKO:
•

Pro jakékoliv nátěry a povlaky nesmí být použito hmot s obsahem olova a šesti
mocného chrómu.

•

Vrchní barva musí být kompatibilní s předchozími vrstvami , odolávat danému
prostředí a UV záření, splňovat barevné a estetické požadavky.

•

Jednotlivé vrstvy organických povlaků musí mít různé barevné odstíny, aby je
bylo možno vizuálně odlišit.

5.5.3. Příprava povrchu oceli před prováděním systému PKO
Povrch ocelových částí mostních závěrů musí být před nanášením vrstev systému PKO
otryskán suchým způsobem na stupeň čistoty Sa 3 podle ČSN ISO 8510-1 ( viz tab.č.2 a 3,
TP 84 ) mimo kotev do betonu, u kterých se PKO neprovádí a postačí u nich před
zabetonováním zajistit stupeň čistoty povrchu Sa 1 nebo St 2. Nesmí být použito odrezovačů.
Požadovaná drsnost ocelového povrchu podle ČSN 03 8551 je střední aritmetická
výška drsnosti Ra = 10 pm,
+/- 2 pm, maximální výška drsnosti Rm = 60 pm.

5.5.4. Zásady výroby mostních závěrů s ohledem na PKO
Pro dosažení maximální životnosti PKO je nutné provedení kompletního systému
ochrany dílensky již při výrobě mostního závěru.
Nutno zajistit provedení kompletního systému PKO s odpovídající životností pro
povrchy, které nebudou po montáži mostního závěru přístupné.
Pokud je část ocelové konstrukce mostního závěru včetně kotevních prvků určena
k zabetonování, bude systém PKO dle čl. 5.5.2. proveden až do úrovně 50 mm pod vzdušný
povrch betonu nebo vysprávkové hmoty ( ve všech směrech ).
Pohyblivé díly nůžkových mechanismů nebo jiné těžko přístupné části pohyblivých
mechanismů musí být zásadně opatřeny PKO dle čl. 5.5.2. alt.l, pokud nejsou z antikorozních
ocelí.
V nejvyšší míře omezit svařování obalovými elektrodami, upřednostnit svařování
v ochranné atmosféře.
Čepy a šrouby pohyblivých spojů mostních závěrů včetně podložek a příp. i závlaček
se zásadně používají z antikorozních ocelí.
Při metalizaci mostního závěru před montážním svařováním na stavbě je nutno
vynechat plochy bez povlaku do vzdálenosti 50 mm od svaru (např. pomocí speciálních
samolepících pásek ). Po svaření je nutno tyto plochy přetryskat nekovovým abrazivem a
místa dometalizovat. Šířka nově naneseného povlaku musí být min. 80 mm od svaru a hladce
souvisle překrýt původní povlak Zn.
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5 5.5. Podmínky pro zhotovení povlaků na mostních závěrech
Mimo ustanovení TP 84 dále platí:
•

Materiály určené též pro nanášení na zrezivělý a/nebo vlhký povrch není možno
pro závěry za těchto zhoršených podmínek používat.

•

Je zakázáno zhotovovat povlaky na mokrý nebo orosený povrch.

5.5.6. Kontrola jakosti povlaků PKO
5.5.6 I. Zvolený systém PKO je podroben průkazním a kontrolním zkouškám
v souladu s TP 84.
5 5.6.2. Kontrolní zkouška přilnavosti povlaků destrukční metodou ( mřížková zkouška
nebo odtrhem ) se provádí jako mezioperační, u konečných povlaků pouze jako zkouška
rozhodčí ( při nedodržení TPP ). Požaduje se přilnavost definovaná stupněm 1 podle ČSN ISO
2409 ( mřížková zkouška ), příp. 2,0 MPa odtrhem terčíku podle ČSN EN 24 624 ( podrobně
viz čl. 7.5. TP 84 ).
5.5.6.3. Kontrolní zkouška pórovitosti kompletních povlaků PKO vysokonapěťovou
metodou podle TP 84 (čl. 7.6. ) se provádí na plochách, kde se může vyskytovat srážková
voda s chemickými rozmrazovacími látkami, např. u horních ploch mostních závěrů na
povrchu vozovky, v chodníku a římse ap.. Pro tyto plochy se požaduje bezpórovitost povlaků.
5.5.6.4. Kontrolní zkouška tloušťky povlaků se provádí podle čl. 7.7. TP 84,
nedestruktivně magnetickými tloušťkoměry v rozsahu 0 - 500 (.un s přesností nejméně 10%
u jednotlivých vrstev v zaschlém stavu i u kompletní skladby povlaků PKO, a to u všech ploch
mostního závěru, které jsou systémem PKO opatřeny. Místní tloušťka povlaku se stanovuje Ix
na každý běžný metr mostního závěru, avšak nejméně lOx na celém mostním závěru, místní
tloušťka se stanoví jako průměrná hodnota ze tří měření na plošce 10 mm x 10 mm. Kontrolní
zkoušky se vyhodnocují podle kritérií TP 84.
5.5.6.5. Kontrola vzhledu konečného povlaku se provádí podle čl. 7.8. TP 84. Při
výskytu vad se provádí jejich okamžité odstranění, při zasažení větší plochy než 3% celkové
plochy povlaků na mostním závěru se musí provést úplná obnova povlaku.

5.5.7. Záznamy o provedené PKO a o její kontrole
Za vedení záznamů o provedení PKO a kontroly jakosti podle těchto TP je zodpovědný
pracovník výrobce mostního závěru. Záznamy musí obsahovat údaje specifikované v kap. 11
TP 84.

5.6.

Typový štítek

Mostní závěr musí být na přístupném a viditelném místě označen typovým štítkem
výrobce čitelným po celou dobu životnosti závěru. Musí obsahovat minimálně tyto údaje:
•

název (logo ) výrobce závěru,

•

typ závěru vč. jmenovitého dilatačního posunu,

•

rok výroby.
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•

identifikační číslo závěru.
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6.

Přeprava, skladování a montáž mostních závěrů

6.1.

Přeprava mostních závěrů

6.1.1. Všeobecně
Způsob přepravy mostního závěru je závislý na jeho délce, hmotnosti, konstrukci a
počtu přepravovaných kusů nebo jeho dílů. Mostní závěr je nutno navrhovat (a konstruovat)
tak, aby kromě své vlastní funkce zabezpečil spolehlivé naložení, přepravu a složení bez trvalé
deformace.
Pro přepravu je nutno zpravidla používat pomocné konstrukce, které zajišťují polohu a
přednastavení mostního závěru a současně umožňují jeho uskladnění a montáž, příp. konečné
nastavení jeho dilatační spáry.

6.1 2 Pomocné konstrukce pro přepravu a montáž
.

.

Pomocné konstrukce musí být konstruovány tak, aby při správném způsobu nakládání,
přepravě a vykládání nedošlo k deformaci mostního závěru, příp. k jeho jinému poškození.
Neumožňuje-li konstrukce závěru při nakládání a skládání přímé zavěšení, musí být
závěr opatřen potřebnými úchyty.
Místa úchytů jsou umístěna zpravidla ve čtvrtinách celkové délky mostního závěru
( pokud není v dokumentaci určeno jinak ).
Upevnění pomocných konstrukcí k mostnímu závěru je třeba provést tak, aby při jejich
odstranění nebyla poškozena konstrukce a povrchová úprava závěru. Jsou-li pomocné
konstrukce současně používány pro přednastavení, resp. nastavení dilatační spáry závěru, musí
být umožněno jejich uvolnění a demontáž shora. Tyto konstrukce musí být barevně odlišeny.

6.2.

Skladování mostních závěiTi

Pokud nelze přepravu mostního závěru zkoordinovat tak, aby montáž probíhala ihned
po přepravě, je nutno zajistit spolehlivé uskladnění závěru na vhodném podkladu a ochranu
před povětrnostními vlivy, postupujícími stavebními pracemi nebo staveništním provozem.
Provizorní podepření závěru je nutno provést tak, aby nedocházelo k trvalým deformacím
závěru.

6.3.

Montáž mostních závěrů

6.3.1. Montážní zásady
Montáž mostních závěrů ( včetně odstraňování případných závad ) musí být provedena
odbornými pracovníky výrobce mostního závěru nebo pracovníky jím vyškolenými. Při
montáži je nutno dbát Technického a prováděcího předpisu a pokynů výrobce závěru,
bezpečnostních předpisů, schválené dokumentace stavby a technologického postupu.
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Výškové a směrové osazení, nastavení dilatační spáry (viz též čl. 6.3.3. ) mostního
závěru provede zhotovitel závěru podle údajů v dokumentaci mostu. Povrch kotevních kapes
je nutno před montáží závěru vyčistit stejně jako pracovní spáry. Současně je třeba
zkontrolovat stav mostního závěru (vizuálně). Odstranění eventuálních závad smí být
provedeno pouze zhotovitelem závěru. Nastavení mostního závěru je nutné provést za účasti
stavebního dozoru.
Před konečným přivařením mostního závěru ke kotevním prvkům je nutno
zkontrolovat výškovou a směrovou polohu mostního závěru a nastavení dilatační spáry.
Tolerance výškového a směrového osazení a nastavení dilatační spáry mostního závěru viz čl.
10 2
.

.

Bezprostředně po provedení pevného a neposunutelného spojení mostního závěru
s mostní konstrukcí musí být pomocné konstrukce uvolněny a mostní závěr aktivován.

6.3.2.

Spoje konstrukce mostního závěru

Spojovaní dílů konstrukce mostního závěru na stavbě mostu se má zamezit. Pokud je
nevyhnutelně nutné z technologických, hmotnostních, provozních, rozměrových nebo
bezpečnostních důvodů mostní závěr navrhnout (a vyrobit) dělený, je nutno jej sestavit a
spojit na stavbě. Veškeré montážní spoje je třeba provést podle dokumentace mostního závěru
v rozměrech a kvalitě umožňující přenášet vznikající namáhání.
Spoje musí být opatřeny odpovídající povrchovou úpravou v odpovídajícím rozsahu a
kvalitě s původní povrchovou ochranou mostního závěru ( viz též čl. 5.5. ).
Pro zajištění spolehlivé návaznosti dílů mostního závěru při jejich sestavení na stavbě je
nutno provést jejich jednoznačné označení.

PŘÍČNÝ ŘEZ DOLNÍ HRANOU NK
OTVOR r10-12mm
'DODATEČNÍ VWRTANÝ DO NK~
MIMO VÝZTU2 (PRED VRTÁNÍM OVČRlT
HLEDAČEM VÝZTUŽ BETONÁŘSKOU
J_PŘEDPJATOU) PRO ZASUNUTÍ TEPLOMĚRU

BOČNÍ STĚNA NK

Obr 6.1. Měření teploty nosné konstrukce

6.3.3.

Nastavení dilatační spáry mostního závěru

Hodnoty nastavení šířky dilatační spáry mostního závěru a způsob měření teploty
mostní konstrukce jsou předepsány v dokumentaci stavby. Přednastavení dilatační spáry
mostního závěru je možno pro předpokládaný stav při osazení provést při kompletaci mostního
závěru ve výrobně. Bezprostředně před montáží, resp. před konečným osazením a uchycením
mostního závěru je nutno zjistit teplotu nosné konstrukce mostu (potvrzenou stavebním
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dozorem ) a nastavení dilatační spáry upravit. Úpravu šířky dilatační spáry mostního závěru by
měla umožnit pomocná konstrukce pro přepravu.
Úpravu šířky dilatační spáry smí provádět pouze zhotovitel mostního závěru nebo jím
vyškolený odborný pracovník. Povolená odchylka skutečného rozměru dilatační spáry od
teoretického šířky viz čl. 10.2.4..
Pokud to konstrukce svým dispozičním řešením umožňuje, pak se teplota měří
způsobem uvedeným na obr. 6.1. a v souladu s čl. 9.1.4..

6.4.

Bednění kotevních bloků mostních závěrů

Pro betonáž kotevních bloků mostního závěru je třeba provést spolehlivé bednění.
Navržený typ bednění musí zajistit odpovídající tuhost, řádné utěsnění spáry mezi betonem
nosné konstrukce a betonovaným kotevním blokem a umožňovat funkci dilatační spáry během
tuhnutí a tvrdnutí betonu.
K bednění kotevních kapes mostních závěrů lze použít ztracené bednění ocelovými
( pozinkovanými) plechy. Bednící plechy je nutno upevnit ( např. ke krajnímu profilu ) tak,
aby se zamezilo jejich uvolnění v dilatační spáře. Bednící plechy musí být dostatečně tuhé a
bezpečně překrýt spáru mezi nosnou konstrukcí a kotevním blokem.
Pro spolehlivé přisazení bednícího plechu ke stěně dilatační spáry je bezpodmínečně
nutné její povrch provést bez nerovností. Pro osazení bednících plechů, resp. možnost jejich
opravy a doplnění je důležité jejich řádné označení.
Není-li z technologických důvodů možné nebo účelné použít bednících plechů a lze-li
bednění spáry po zabetonování v oblasti nosné konstrukce odstranit (směrem nahoru nebo
dolů), lze místo bednících plechů použít jiný způsob bednění. Přitom je nutno brát zřetel na
způsob osazení těsnících profilů.
V realizační dokumentaci stavby je nutno specifikovat druh bednění, u bednících
plechů i určující rozměry. ( Viz též kap. 9. )
Pokud je kotvení mostního závěru realizováno pomocí betonových kotevních bloků,
musí být pro beton bloků prováděny zkoušky předepsané ČSN P ENV 206. Ukládání betonu
musí být prováděno tak, aby se zcela vyloučila neprobetonovaná místa.

6.5.

Protikorozní ochrana oceli

Při dopravě, skladování a montáži ( včetně odstraňování fixačních přípravků pro
dopravu ) musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k poškození protikorozní ochrany
oceli dílů mostního závěru.
Pokud výjimečně dojde k poškození protikorozní ochrany oceli při skladování, dopravě
nebo montáži, musí být opravena ve stejné kvalitě. Tloušťku a druh vrstvy je nutno s ohledem
na funkci a životnost přizpůsobit původnímu systému, přičemž nemusí být použito stejných
hmot, jaké použil výrobce mostního závěru, avšak musí být zachována jejich vzájemná
slučitelnost.
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Izolace podél mostních závěrů

Izolace mostovky musí být ve styku s mostním závěrem provedena tak, aby byla
zaručena vodotěsnost tohoto styku.
Způsob napojení izolace na mostní závěr musí být pro každý certifikovaný typ uveden
v Technickém a prováděcím předpise.
Případné nutné odchylky od vzorových detailů Technického a prováděcího předpisu
uvádí realizační dokumentace.
Styková plocha musí být před provedením izolace očištěna od všech nečistot a povrch
mít takovou povrchovou úpravu, která zaručí přilnavost izolace dle ČSN 73 6242.
Návrh detailů izolace musí být proveden s ohledem na nutnost řádného odvodnění
povrchu izolace, především v těsné blízkosti mostního závěru. Přitom nesmí klesnout výsledný
sklon na povrchu izolace pod 0,5%.

6.7.

Vozovka

Mostní závěr s krajními ocelovými profily se zpravidla navrhuje tak, aby nedošlo ke
zmenšení tloušťky vozovky v oblasti podél mostního závěru ( viz též čl. 5.2.5. ).
Vozovkové vrstvy musí být provedeny těsně ke konstrukci mostního závěru. Vzniklou
spáru je nutno uzavřít těsnící zálivkou. ( Doporučená řešení detailů uvádějí Vzorové listy
VL - 4. ) Vozovkové vrstvy nesmí v žádném případě ležet níže než horní hrana mostního
závěru. Převýšení vozovkových vrstev viz čl. 10.2. Má se zamezit změnám sklonu v oblasti
10 m před a za mostním závěrem. Před položením vozovkových vrstev je nutno prověřit řádné
připojení izolace.
Po položení vozovkových vrstev je nutno pečlivě vyčisti těsnící profily mostního
závěru.
Skladba vozovkových vrstev je stanovena dokumentací mostu, stejně tak i příslušné
detaily úpravy vozovky podél mostních závěrů.
Před dokončením vozovkových vrstev musí být mostní závěr chráněn, aby nedošlo
kjeho poškození nebo deformaci vlivem staveništní dopravy nebo jiné stavební činnosti.
Ochrana závěru musí být dostatečně pevná a tuhá, rychlost vozidel staveništní dopravy
přejíždějící přes ochranu musí být snížena fyzickými překážkami

6.8.

Protokol o výrobě a montáži

6.8.1. Všeobecně
V průběhu celého procesu výroby a montáže mostního závěru, provádění izolace a
vozovky v oblasti mostního závěru vypracovává zhotovitel stavby/mostu a jeho podzhotovitelé
Protokol o výrobě a montáži ( dále jen Protokol ). Zhotovitel stavby/mostu předá vyplněný
Protokol stavebnímu dozoru a objednateli jako přílohu k předávacímu protokolu mostu. Vzor
Protokolu musí být uveden v TPP.
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Části Protokolu

Protokol má následující části, které odpovídají jednotlivým důležitým fázím procesu
výroby a montáže mostního závěru.
•

A. Vyrobený mostní závěr ( přednastavení závěru ).

•

B. Osazený mostní závěr ( nastavení závěru těsně před přikotvením k nosné
konstrukci/opěře - před betonáží, přišroubováním nebo při vařením ).

•

C.

•

I). Před pokládkou izolace v oblasti závěru.

•

E. Po položení izolace.

•

F.

Po přikotvení závěru k nosné konstrukci/opěře .

Po dokončení vozovky.

6.8.3. Obsah Protokolu
V záhlaví každé části se uvedou následující identifikační údaje:
•

Číslo komunikace, číslo objektu nebo evidenční číslo mostu u oprav, staničení
mostního závěru, číslo a poloha závěru na objektu.

•

Objednatel, správce mostu, organizace pověřená údržbou.

•

Výrobce mostního závěru, zhotovitel montážních prací, zhotovitel stavby/mos
tu, přesné označení typu mostního závěru a jmenovitý dilatační posun (mm).

•

Datum, podpisy zhotovitele stavby/mostu, podzhotovitele provádějící příslušnou
část, stavebního dozoru.

Část A se vypracuje po úplném dokončení závěru ve výrobně, případně před jeho
zabudováním na stavbě. Bude obsahovat zejména tyto údaje:
•

Datum výroby mostního závěru.

•

Potvrzení shody s výrobně technickou dokumentací.

•

Způsob kontroly výroby a seznam dokumentů uchovaných u výrobce dokladují
cích kvalitu použitých materiálů a jejich kontrolu.

•

Způsob protikorozní ochrany a naměřené hodnoty jednotlivých vrstev protikorozní ochrany.

•

Hodnoty přednastavení mostního závěru.

Část B se vyplňuje po zabudování závěru do konstrukce mostu těsně před definitivním
provedení kotvení ( kap. 5.4. ) mostního závěru k nosné konstrukci/opěře. Část B bude
obsahovat zejména tyto údaje:
•

Odchylky provedení
dokumentace.

kotvení

mostního závěru od schválené

•

Hodnoty nastavení mostního závěru dle čl. 10.3.2..

•

Měření skutečného tvaru a polohy mostního závěru podle čl. 10.3.4..

realizační

Stav bednění kotevních bloků, pokud se kotvení realizuje pomocí kotevních
bloků, stav ploch pro svary u ocelových mostů, kde se kotvení realizuje
při vařením.
str. 37

Mostní závěry

TP 86
•

Výsledky měření teploty nosné konstrukce podle čl.6.3.3.

•

Stav protikorozní ochrany kotvení mostního závěru.

Část C se vyplňuje po realizaci kotvení závěru k nosné konstrukci a má tyto povinné
údaje.
•

Způsob a kvalita provedeného kotvení ( vizuální kontrola kvality betonáže nebo
jiného způsobu kotvení, kontrolní zkoušky betonu pro kotevní bloky podle čl.
8.2., atesty šroubů pro přišroubování závěru, kontrola svarů ).

•

Kontrola tvaru a polohy mostního závěru dle čl. 10.3.4..

•

Stav a funkčnost roznášecího mechanismu.

•

Datum, hodina uvolnění mostního závěru.

Část D se vyplňuje při celkové kontrole povrchu mostovky před pokládkou izolace.
Uvádí se zejména:
•

Stav ploch určených pro napojení izolace, soulad způsobu protikorozní ochrany
těchto ploch s dokumentací.

•

Stav betonových ploch ( horní povrch betonu kotevních bloků ), případně pro
vedené zkoušky povrchových vlastností betonu a jejich soulad s ČSN 73 6242.

•

Stav ocelové mostovky v přechodu na mostní závěr.

Část E se vyplňuje po dokončení izolace v oblasti mostního závěru. Zde se uvádí
zejména:
•

Stav napojení izolace na mostní závěr, výsledky kontrolní zkoušek přilnavosti
izolace k podkladu dle ČSN 73 6242.

•

Funkčnost odvodnění izolace v oblasti závěru.

Část F se vyplňuje po úplném dokončení vozovky, chodníků a dalších dokončovacích
prací v oblasti mostních závěrů. Je dokladem o provedení závěrečné kontroly mostního závěru
před uvedením do provozu a obsahuje nejméně tyto údaje:
•

Kontrolní měření skutečného tvaru a polohy mostního závěru podle čl. 10.3.4..

•

Měření šířky dilatační spáry ve stejných místech jako při nastavení dilatační spá
ry a kontroly skutečného tvaru a polohy mostního závěru.

•

Výsledky měření teploty nosné konstrukce podle čl.6.3.3.

•

Stav PKO a skutečná skladba systému PKO v místech oprav poškozených
povlaků.
Utahovací momenty šroubů ( shoda nebo odchylky od TPP ).

•

Prohlášení o provedeném namazání pohyblivých částí, pokud je namazání dle
TPP vyžadováno.

•

Stav osazení těsnících profilů a jejich případných spojů.

•

Vodotěsnost vodotěsných mostních závěrů.

•

Stav zákrytových plechů u chodníkových částí závěrů.
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7.

Prohlídky, údržba a opravy mostních závěrů

7.1.

Všeobecně

Prohlídky a údržba mostních závěrů se provádějí obecně v souladu s ČSN 73 62 21
s následujícím upřesněním jednotlivých úkonů.
V rámci všeobecného dozoru nad převáděnou komunikací se provádí po celý rok
vizuální kontrola mostních závěrů, a to především z hlediska závad zjištěných při přejezdu
vozidla ( příčné a podélné nerovnosti).
Prohlídka a údržba mostů se provádí v souladu s ustanoveními pro údržbu
v Technickém a prováděcím předpise příslušného typu mostního závěru.
Způsob vedení záznamů o prohlídkách stanoví čl. 10.4..

7.2.

Běžná prohlídka

Běžná prohlídka mostních závěrů se provádí dvakrát ročně, a to v jarním a podzimním
období.
Při této prohlídce se kontroluje závěr z hlediska:

7.3.

•

Vodotěsnosti a fijnkčnosti ( možnosti dilatačního pohybu ).

•

Podélných a příčných nerovností povrchu závěru a přilehlých ploch.

•

Trhlin v závěru nebo v přilehlých površích.

Hlavní prohlídka

Hlavní prohlídka mostního závěru je součástí hlavní prohlídky mostu a provádí se
v intervalech podle ČSN 73 6221.
Při této prohlídce se kontroluje závěr z hlediska:
•

Podélných a příčných nerovností povrchu závěru a přilehlé plochy.

•

Trhlin v závěru nebo přilehlých povrchů.

•

Celistvosti těsnících profilů a koberců.

•

Dotažení kotevních šroubů.

•

Stavu upevňovacích kolíků.

•

Stavu roznášecího mechanismu.

•

Funkčnosti a pohybu závěru ( měření šířky dilatační spáry ve třech místech po
délce závěru v závislosti na čase a teplotě).

•

Vodotěsnosti a stavu odvodnění.
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Mimořádná prohlídka

Mimořádná prohlídka mostního závěru je buď součástí mimořádné prohlídky mostu za
podmínek stanovených v ČSN 73 62 21 nebo se provádí po zjištění vážných závad mostního
závěru. Rozsah kontroly při této prohlídce viz čl. 10.4..

7.5.

Nestavební údržba

Nestavební údržba mostních závěrů se provádí po celý rok, avšak především na jaře a
na podzim.
Nestavební údržba zahrnuje tyto práce :

7.6.

•

Čištění povrchu a pohyblivých spař závěru od zaklíněných kamenů apod..

•

Dotahování kotevních a upevňovacích šroubů v intervalu a na hodnotu utahovacího momentu dle Technického a prováděcího předpisu pro příslušný typ
mostního závěru, zpravidla poprvé 1 měsíc po uvedení do provozu a dále pak
dvakrát ročně.

•

Čištění zahloubení pro upevňovací šrouby.

•

Nakonzervování hlav upevňovacích šroubů.

•

Čištění odvodňovacího systému závěru.

Stavební údržba

Stavební údržba mostního závěru zahrnuje práce malého rozsahu, a to:

7.7.

•

Opravu poškozených těsnících profilů a koberců.

•

Promazání roznášecího mechanismu, pokud to svou konstrukcí vyžaduje.

•

Opravu zálivek a přilehlých povrchů.

•

Opravu protikorozní ochrany ocelových částí.

•

Náhrada zničených šroubů a matic.

Opravy mostních závěrů

Opravy mostního závěru zahrnují práce většího rozsahu, a to :
•

Výměnu těsnících profilů a koberců.

•

Opravu povrchu elastického závěru.

•

Výměnu celého mostního závěru.

•

Opravu ( injektáž ) kotevních bloků.
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Výměna těsnících profilů a koberců

Výměnu těsnících profilů a koberců, případně jejich demontáž za účelem opravy je
možno provádět pouze při šířce dilatační spáry stanovené podle Technického a prováděcího
předpisu.

7.9.

Oprava přilehlé vozovky

V případě údržby přilehlé vozovky komunikace pokládáním další krytové vrstvy je
nutno provést od okraje povrchového mostního závěru postupné zvyšování povrchu vozovky
ve sklonu maximálně 0,5% tak, aby byl zamezen vznik emise hluku při přejezdu vozidel,
tvorba vodní plochy před závěrem a zvýšené dynamické namáhání konstrukce závěru.
Přitom je nutno dodržet podmínku minimální tloušťky obrusné vrstvy dle ČSN, příp.
TKP.

7.10.

Vyrovnaní opotřebení vozovky u mostních závěrů

Opotřebení vozovky a vznik nerovností povrchu vozovky před mostním závěrem
způsobuje výškové rozdíly na okraji závěru a tím jeho zvýšené dynamické namáhání a
vznik hlukových efektů při přejezdu vozidel. Aby se zamezilo pozdějším poruchám funkce
mostního závěiu, je nutno vyrovnat povrch vozovky do úrovně povrchu závěru. To je možné
pouze obnovou krytu vozovky v celé tloušťce se zaříznutím okraje opravy svislým řezem a
spojením původní a obnovené vrstvy ve vodorovné ploše spojovacím postřikem, na svislé ploše
zálivkou.
Vrstva vozovky a obnova zálivky podél krajních profilů přitom musí být provedena tak,
aby nebyl poškozen či znečištěn mostní závěr.
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8.1.

Zajištění kvality

Dodávka a skladování

8.1.1. Všeobecně
Za kvalitu mostního závěru ručí výrobce a zhotovitel mostního závěru na základě
smlouvy s objednatelem a podzhotovitelských smluv.
Výrobce mostního závěru garantuje dodržení Technického a prováděcího předpisu pro
daný typ závěru.

8.1.2. Ochrana proti bludným proudům
Mostní závěry, dodávané na stavbu, kde je stanoveno ochranné opatření proti
vlivu bludných elektrických proudů, jsou dodány s protokolem o měření elektrického
izolačního odporu ( viz též čl. 5.3.2. ). Elektrický izolační odpor se měří dle čl. 5.3.2..

8.1.3. Skladování
Mostní závěr a ostatní materiál pro kompletaci mostních závěrů musí být na stavbě
skladovány tak, aby byly chráněny před klimatickými vlivy, proti korozi, znečištění a
deformaci.

8.1.4. Osazení elastomerových prvků
Veškeré elastomerové ( gumové ) prvky se osadí již ve výrobně, pokud dokumentace
stavby nebo objednatel ( např. při opravách a rekonstrukcích ) nestanoví jinak. Při přepravě na
stavbu, při montáži i při staveništním provozu po již namontovaném závěru zajišťuje zhotovitel
ochranu elastomerových ( gumových ) prvků proti poškození. Musí být též provedena opatření
zabraňující znečištění pohyblivých součástí závěru při dopravě, skladování, montáži, při
zabetonování a čištění dilatační spáry i při provádění vozovky a ostatních pracech.

8.2.

Průkazní zkoušky

8.2.1. Všeobecně
Úspěšné provedení a výsledky průkazních zkoušek jsou nutným předpokladem pro
vydání certifikátu typu mostního závěru. Přechodná ustanovení jsou uvedena v TKP kap. 23
( vydání 1997 ).

8.2.2. Elastomerové prvky mostního závěru
Pokud je nutné při výpočtu mostního závěru uvažovat vliv pružnosti elastomerových
prvků, musí se pružné vlastnosti elastomeru zjistit průkazními zkouškami.
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8.2.3. Napojení hydroizolace
Prokazuje se dostatečná přilnavost izolace k přípojnému prvku ( min. 1,5 MPa ). Pro
jiné způsoby připojení, např. sevření či jiná mechanická upevnění, je nutno zkouškou prokázat
vodotěsnost při přetlaku vody 1,5 MPa. Zkouška napojení izolace musí být provedena i v
oblasti na okrajích nosníků mostního závěru.

8.2.4. Kotvení mostních závěrů
Samostatná průkazní zkouška kotvení se provádí, pokud se používá systém kotvení,
který nebyl odzkoušen v rámci průkazních (vývojových) zkoušek systému příslušného typu
mostního závěru, jak jsou popsány v příloze A těchto technických podmínek. Zkouška musí
prokázat dostatečnou únavovou pevnost kotvení, přičemž velikost zatížení a počty cyklů musí
odpovídat zkoušce uvedené pro příslušný typ v příloze A.

8.2.5. Styky (spoje) těsnících prvků (těsnících profilů a koberců )
U spojů těsnících prvků ( při spojování profilů do délky ) je nutno zjistit poměr pevnosti
mezi základním materiálem a stykem těsnícího prvku pomocí zkoušky spoje v tahu. Spoj je
nutno umístit do středu zkušebního tělesa. Výsledek průkazní zkoušky je vyhovující, když
pevnost styku spoje prvku v tahu je alespoň 50 % pevnosti v tahu základního materiálu
(těsnícího prvku mimo spoj ).

8.2.6. Průkazní zkoušky jednotlivých typů mostních závěrů
Mostní závěry je nutné podrobit průkazním zkouškám, které jsou popsané v příloze A.
Tato příloha je v částech týkajících se určení hodnot měřených veličin závazná a v metodice
provedení zkoušek pouze informativní.

8.3.

Kontrolní zkoušky zhotovitele

8.3.1. Zkouška vodotěsnosti zabudovaného mostního závěru
Zkouška se provádí u každého osazeného mostního závěru po dokončení všech vrstev
vozovky a zálivek spař, před odsouhlasením objednatelem, není - li dohodnuto jinak.
Před zkouškou vodotěsnosti je nutno konstrukci mostního závěru na povrchu vozovky
vyčistit. Dále je nutno zajistit přístup ke spodní části mostního závěru^ Rozevření dilatační
spáry je nutno na minimálně třech místech změřit podle čl. 10.3.2. Šířku dilatační spáry
mostního závěru a společně se zjištěnou teplotou nosné konstrukce a s výsledky celé kontroly
zaznamenat dle čl. 10.4..
Při zkoušce vodotěsnosti se vizuální prohlídkou ověřuje vodotěsnost konstrukce
mostního závěru a jeho připojení, a to během nebo krátce po dešti. Není-li to možné nebo
jsou-li pochybnosti o vodotěsnosti, je nutno provést dostatečné umělé zavodnění závěru podle
místních podmínek a požadavků objednatele.
Je-li podezření, že jsou v zakryté části mostního závěru vady vodotěsnosti, je nutno
zakrytí pro zjištění příčiny odejmout.
Výsledek této zkoušky je nutno zapsat do dokladu dle čl. 10.4.2..
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8.3.2. Kontrolní zkoušky betonu

Kontrolní zkoušky betonu použitého pro zakotvení mostního závěru do nosné
konstrukce/opěr jsou prováděny podle požadavků TKP, kap. 18 a objednatele, v souladu s ČSN
P ENV 206, přičemž hodnocený celek betonu (pro hodnocení shody) je objem betonu
použitý pro zabetonování jednoho mostního závěru při jeho zmonolitnění s konstrukcí mostu,
případně objem betonu použitého pro zabudování všech mostních závěrů na jednom mostním
objektu prováděných v období max. 1 týden.

8.3.3. Kontrolní zkoušky betonářské oceli
Betonářská výztuž se zkouší podle požadavků ČSN 73 2400.

8.3.4. Kontrolní zkoušky PKO
Kontrolní zkoušky protikorozní ochrany oceli se provádějí podle čl. 5.5.6.

8.3.5. Kontrolní zkoušky tvaru a polohy
Kontrolní zkoušky tvaru a polohy mostního závěru se provádějí podle příslušných
ustanovení v čl. 10.3..

8.4.

Nezávislá kontrola

8.4.1. Všeobecně
Nezávislou kontrolou se rozumí proces sledování výroby mostních závěrů expertem či
akreditovanou laboratoří nezávislými na výrobci. Nezávislá kontrola zahrnuje především
kontrolu shody vlastností materiálů použitých pro výrobu mostního závěru s hodnotami
deklarovanými v TP 86 a TPP, kontrolu kvality výrobního procesu a shody výrobku s výrobní
dokumentací. Zejména se kontroluje dodržení předem dohodnutého způsobu a rozsahu vlastní
kontroly výrobce ve všech fázích výroby závěru.
Nezávislá kontrola se provádí, požaduje-li to ZTKP příslušné stavby.

8.4.2. Rozsah kontroly
Nezávislý kontrolor provede pro každý typ mostního závěru dodávaný výrobcem první
kontrolu podle těchto technických podmínek a dále pravidelně shodu kvality jednotlivých
výrobků s deklarovanou kvalitou. Při první kontrole se zjistí, zda jsou u výrobce dány
personální a věcné předpoklady pro řádnou výrobu a montáž kontrolovaného typu mostního
závěru a zda jsou splněny zásadní požadavky těchto technických podmínek ( příslušné statické
výpočty, zkoušky apod. ). Rozsah a výsledky provedené kontroly se zaznamenají do kontrolní
zprávy dle čl. 8.4.3.. Při běžné kontrole, která se musí uskutečnit minimálně dvakrát ročně,
prověřuje nezávislý kontrolor zejména správné a úplné provádění vlastní kontroly výrobce.
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8.4.3. Kontrolní zpráva
Výsledky nezávislé kontroly musí být zaznamenány v kontrolní zprávě. Zpráva musí
obsahovat minimálně:
•

Jméno kontrolora a jeho akreditaci.
Název a adresu výrobce mostního závěru.

•

Úplné označení typu (typů ) mostního závěru.

•

Popis vybavení výrobce k vlastní kontrole.

•

Popis a výsledky kontroly, příp. zkoušek provedených při nezávislé kontrole.

•

Další údaje charakterizující provedenou kontrolu.

•

Datum kontroly.

•

Podpis nezávislého kontrolora.

8.4.4. Štítek nezávislé kontroly
Všechny mostní závěry, které byly vyrobeny v období výkonu nezávislé kontroly a
vyhovují všem požadovaným kritériím jakosti, jsou opatřeny typovým štítkem obsahu a
uspořádání dle obr. 8.1..
Jsou-li při provádění nezávislé kontroly zjištěny nedostatky a nejsou-li tyto výrobcem
v přiměřené lhůtě odstraněny, musí kontrolor neprodleně vypovědět smlouvu o kontrole. Po
vypovězení smlouvy už není výrobce dále oprávněn označovat zhotovené mostní závěry
označením, že byly podrobeny nezávislé kontrole.

Značka
výrobce:

Typ:

Značka
nezávislé
kontroly:

Jmenovitý
posun:

Rok
výroby:

Identifikační
číslo:

Obr. 8.1. Štítek nezávislé kontroly ( příklad )
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9.

Projektování

9.1.

Obsah dokumentace mostního objektu pro mostní závěry

Obsah dokumentace je dán TKP pro dokumentaci staveb a Směrnicí pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací. Následující ustanovení upřesňují rozsah dokumentace v části
týkající se mostních závěrů.

9.1.1. Dokumentace pro územní rozhodnutí
Uvádí se umístění mostních závěrů a odhad vypočteného posunu, většinou pouze
podélného.

9.1.2. Dokumentace pro stavební povolení
Umístění mostního závěru musí být zřejmé z podélného řezu a půdorysu, možný typ
mostního závěru je vymezen obecně v souladu s kap. 9.2.. Vypočtený posun v dilatační spáře
je stanoven na základě statického výpočtu, vliv smršťování a dotvarování je dovoleno posoudit
přibližnými metodami za použití pravděpodobného odhadu časového postupu.
V nezbytné míře se uvádějí detaily napojení závěru na izolaci, úpravy
v chodníkové/římsové části, návaznosti na odvodnění mostu. Pokud je možno použít Vzorové
listy staveb pozemních komunikací ( VL - 4 ), uvedou se pouze odkazy na číslo a datum listu.

9.1.3. Dokumentace pro zadání stavby
Údaje uvedené v dokumentaci pro stavební povolení se doplňují o délku mostního
závěru měřenou v ose závěru, zvláštní požadavky na typ závěru a jeho povrchovou ochranu.
Dále pak nezbytné detaily úpravy izolace a vozovkových vrstev přiléhajících k mostnímu
závěru a další podmínky objednatele.

9.1.4. Realizační dokumentace
Všeobecná část realizační dokumentace, pokud se liší od dokumentace pro stavební
povolení/dokumentace pro zadání stavby, obsahuje obdobné údaje jako tyto předchozí stupně
dokumentace.
Statický výpočet musí obsahovat část týkající se výpočtu posunů
v souladu s čl. 9.3..

mostního závěru

Realizační dokumentace mostu v části týkající se mostních závěrů musí obsahovat
alespoň tyto údaje:
•

Typ mostního závěru, výrobce, technický a prováděcí předpis použitého most
ního závěru.

•

Půdorysné umístění jednotlivých závěrů na mostní konstrukci. Poloha závěru se
uvádí staničením, případně geodetickými souřadnicemi osy závěru ( zpravidla
JTSK, u méně významných mostů v lokální souřadnicové síti).
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•

Rozměry závěru, délky vozovkové, chodníkové a římsové části, úhly lomů zá
věru, sklony jednotlivých částí závěru, šikmost mostního závěru a šikmost dila
tačního posunu.

•

Výškovou polohu mostního závěru, uvedenou zpravidla v některém výškovém
systému uvedeném nad popisovým polem. ( Většinou systém Balt po vyrovnání,
v odůvodněných případech Jadranský výškový systém ). U méně významných
staveb a rekonstrukcí je možno použít místní výškový systém. Výšky se uvádějí
v místech lomů mostního závěru, dále pak v rovné části delší než 7,00 m po
vzdálenostech nejvýše 4,00 m, zpravidla na hranicích jízdních pruhů apod. V
podélné ose mostu se u závěrů širších než 500 mm uvádějí hodnoty nejen v ose
závěru, ale i v oblasti krajních profilů. Místa, pro která je výška vypočtena, musí
být v dokumentaci jednoznačně označena.

•

Sklonové poměry povrchu mostního závěru v příčném a podélném směru.

•

Způsob kotvení mostního závěru, detailní dokumentaci kotvení, zejména roz
měry a tvar kotevních kapes, konstrukční uspořádání kotvení v souladu s kap.
5.2.. Kotvení se zobrazuje v příčném řezu (příčných řezech) závěrem a
v podélném řezu.

•

Požadavky na technické řešení mostního závěru, rozměry, rozteče a poloha ko
tevních prvků, pokud nejsou obsahem TPP.

•

Tabulka ( graf) hodnot nastavení dilatační spáry závěru v rozmezí teplot -10°C
až +40°C. K tomu musí být uvedeno, zda se jedná o podélný nebo příčný směr.
Výjimečně může být tabulkou stanoven výsledný či hlavní dilatační posun a šik
most dilatačního posunu. U mostních konstrukcí, kde je podstatnou složkou pro
návrh mostní závěru smršťování a dotvarování betonu, je nutno velikost posunu
od těchto vlivů uvést zvlášť, včetně časového průběhu a metody výpočtu.
Povrchová úprava závěru ( složení, tloušťka vrstev, časový odstup aplikace jed
notlivých vrstev).

•

Způsob ochrany proti bludným proudům.

•

Požadavky na bednění kotevních bloků.

•

Odvodnění mostního závěru, přilehlých částí vozovky a povrchu izolace.

•

Způsob a místa měření teploty nosné konstrukce pro určení a kontrolu velikosti
nastavení dilatační spáry mostního závěru a kontrolu závěru během provozu.
Umístění měřících míst musí být řešeno včetně přístupů.

Na základě části realizační dokumentace mostu týkající se mostních závěrů, příp.
dalších předpisů, pokynů investora nebo objednatele se vypracovává výrobně technická
dokumentace, kterou zpravidla zajišťuje ( zpracovává) výrobce mostního závěru.

9.1.5.

Dokumentace skutečného provedení

V dokumentaci se uvádějí případné změny oproti realizační dokumentaci. Zejména je
nutno vyznačit polohové změny a změny v nastavení mostního závěru, zvláště pokud před
nastavením závěru se provádí výpočet smršťování a dotvarování podle skutečného postupu
betonáže, skutečné doby montáže závěru a s uvážením skutečného modulu pružnosti betonu.
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9.2.

Výběr typu mostního závěru

9.2.1. Všeobecně
Výběr typu mostního závěru musí splňovat tyto kritéria:
Je možné použít pouze certifikovaný typ mostního závěru.
•

Závěr musí být certifikován pro zatěžovací třídu, pro níž je most navrhován a
typ únavového zatížení dle čl. 4.4..

•

Mostní závěry pro jeden mostní objekt mají být stejného druhu.

•

Na celou šířku mostní konstrukce lze použít pouze jeden typ mostního závěru.

•

Dilatační spáry nosné konstrukce musí být umístěny v souladu se statickým sys
témem mostu.

•

Vypočtený dilatační posun musí být menší než je návrhový posun použitého ty
pu mostního závěru.

•

Typ mostního závěru musí být zvolen s ohledem na ochranu přilehlé obytné zá
stavby proti hluku.

Návrh přilehlých oblastí mostu ( např. konce nosné konstrukce, závěrné zdi, odvodnění
apod. ) musí být přizpůsobeny požadavkům vybraného typu mostního závěru (možnosti
kotvení, přístupy zespodu, odvodnění povrchu závěru nebo u těsněných prostoru pod
závěrem).

9.2.2. Volné dilatační spáry
Tento typ mostního závěru je možno použít do maximálního návrhového podélného
posunu 20 mm jen u mostů na silnicích III. třídy s nízkou intenzitou dopravy a obslužných
místních komunikacích. Dále se může použít pro mosty dočasné a mosty zvedací či otočné.

9.2.3. Těsněné mostní závěry
Na mostech na dálnicích a silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích rychlostních a
sběrných se doporučuje umístit těsněné typy mostních závěrů .
Pokud není vybraný typ vodotěsný, je nutné zajistit odvedení vody pod mostním
závěrem mimo mostní objekt.

9.2.4. Podpovrchové mostní závěry
Při použití podpovrchových mostních závěrů musí být prokázáno, že vozovka nad
závěrem svoji tloušťkou, skladbou a použitým materiálem je schopna přenést 1,2 násobek
návrhového posunu, a to po celou dobu životnosti vozovky.
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Stanovení dilatačních posunů

Dilatační posuny (obecně ve třech osách) se vypočtou pro průsečík osy mostního
závěru a podélné osy mostu. Výpočet posunů podél celého mostního závěru se provádí jen,
je-li rozdíl podélných posunů po délce závěru rozdílný o více než 5 mm nebo je tvar závěru
půdorysně zalomený.
Dilatační posuny od jednotlivých vlivů a zatížení musí být vypočteny dle ČSN 73 6201,
ČSN 73 6203, ČSN 73 6205, ČSN 73 6206, ČSN 73 6207. Vypočtený dilatační posun se
potom určí s přihlédnutím k čl. 6 změny b ČSN 73 6203.
Účinky teplotních změn se uvažují podle tab. 17 ČSN 73 62 03, s účinky rozdílného
oteplení se počítá jen tehdy, vyvolá-li v mostním závěru některou ze složek posunu větší než
3 mm.
U betonových konstrukcí je nutné uvážit vliv smršťování a dotvarování konstrukce.
Přitom musí být v dokumentaci uvedena doba montáže mostního závěru ve vztahu ke stáří
jednotlivých částí betonu a počátku působení jednotlivých druhů zatížení, pro kterou bylo
smršťování a dotvarování uvažováno. Přitom doba montáže závěru má být stanovena časovým
intervalem. Na základě požadavku objednatele mohou být požadovány údaje i pro jiné časové
úseky ( např. vliv smršťování a dotvarování daný grafem po celou dobu životnosti mostu
apod.) nebo jiné vlivy.
Most musí být navržen tak, aby svislý posun a pootočení od nahodilého zatížení byly
v místě mostního závěru co nejmenší.
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10.

Měření rozměrů a odchylek mostního závěru a zjišťování jeho stavu

10.1.

Montáž a nastavení mostních závěrů

10.1.1. Všeobecně
Zhotovitel, který osazuje mostní závěr na most, musí být na stavbě vybaven všemi
nástroji, pomůckami a dokumentací, nezbytnými pro kvalitní osazení mostního závěru.

10.1.2. Nastavení mostního závěru
Skutečná hodnota nastavení dilatační spáry mostního závěru při osazení se změří a
uvede do montážního protokolu a do dokumentace skutečného provedení stavby způsobem
uvedeným v 10.3.1. až 10.3.4..
U mostů s dilatačním celkem delším než 100 m je nutno při nastavení mostního závěru
provést opravný výpočet nastavení dilatační spáry závěru, při kterém se uváží smršťování a
dotvarování podle skutečného postupu betonáže a skutečného modulu pružnosti a podle
skutečné doby montáže závěru ve vztahu k betonážnímu postupu. Pokud budou rozdíly mezi
původním a opravným výpočtem větší než 5 mm, musí být nastavení dilatační spáry mostního
závěru provedeno podle tabulky nastavení, která je výsledkem opravného výpočtu.
Skutečný modul pružnosti se zjistí v průběhu výstavby na tělesech odebraných při
betonáži reprezentativních částí nosné konstrukce

10.2.

Přípustné odchylky

Všechny mostní závěry musí být vyrobeny podle schválené výrobně technické
dokumentace a osazeny podle schválené realizační dokumentace a/nebo výrobně technické
dokumentace v souladu s Technickým a prováděcím předpisem a technologickým předpisem.
Pro ocelové části závěrů platí též ustanovení ČSN 73 2603.
Přípustné odchylky od předepsaných hodnot:
10.2.1. Odklon od rovinnosti a rovnoběžnosti jednotlivých dílů mostního závěru nesmí
překročit hodnotu stanovenou v příslušných ČSN.
10.2.2. Odchylka výšky osazení vozovkové části mostního závěru je max. +/- 3 mm od
výšek stanovených dokumentací stavby. Obrusná vrstva podél závěru musí být skutečné
výškové poloze mostního závěru přizpůsobena tak, aby bylo splněno výškové kritérium v čl.
10.2.6.. Nesmí dojít k vyčnívání povrchu závěru nad úroveň obrusné vrstvy. Přípustná výšková
odchylka osazení mostních závěrů od projektové výšky v chodníkové a římsové části je
+/- 10 mm, pokud není v objednatelem odsouhlasené dokumentaci stanoveno jinak.
10.2.3. Výšková odchylka mezilehlých profilů od krajních profilů a sousedních
mezilehlých profilů mostních závěrů je max. +/-1,5 mm, a to v celém průběhu mostního
závěru.
10.2.4. Odchylka skutečné šířky dilatační spáry mostního závěru po osazení od
teoretické šířky spočítané pro určitou teplotu nosné konstrukce, uvedené v dokumentaci
mostu, nesmí být větší než +/- 5 mm.
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10.2.5. Odchylky šířky jednotlivých dílčích dilatačních spar závěru (mezi krajními a
mezilehlými profily ) na protilehlých koncích v úrovni vozovky mohou být max. +/- 3 mm.
10.2.6. Odchylka podélného sklonu horní pojížděné plochy osazeného mostního
závěru od podélného sklonu komunikace v úrovni povrchu obrusné vrstvy může být max.
+/- 0,2 % u závěrů šířky větší než 600 mm a max. +/- 0.4% u závěrů šířky do 600 mm.
Zároveň však nesmí být v žádném místě mostní závěr zapuštěn více jak 5 mm pod úroveň
povrchu přilehlé vozovky, měřeno pod latí položenou ve směru jízdy a přesahující min. 0,5 m
přes okraje závěru.
10.2.7. Odchylka sklonu horní pojížděné plochy osazeného mostního závěru ve směru
osy mostního závěru od teoretického sklonu komunikace v témže místě a stejném směru může
být nejvýše taková, jaká vyjde výpočtem po dosazení ostatních max. odchylek dle čl. 10.2.6..
10.2.8. Pro netolerované rozměry platí ČSN ISO 2768-1.
10.2.9. Teplota se měří teploměry s přesností na 0,5°C.
10.2.10. Sklony se měří výhradně přesnými sklonoměry s přesností 0,1%.

10.3. Měření tvaru, polohy a posunů mostních závěrů

10.3.1. Všeobecně
V termínech podle požadavku dokumentace stavby nebo stavebního dozoru se
pohyb mostních závěrů sleduje, měří a porovnává vzdálenost kotvených částí mostního závěru
s hodnotami stanovenými v dokumentaci stavby v závislosti na čase a teplotních podmínkách.

10.3.2 Šířka dilatačních spar
Zjištěné hodnoty šířky dilatačních spař (d7 podle obr. 2.1. až 2.3. ) mostních závěrů
( měřené posuvným měřítkem s přesností +/- 0,1 mm, v místech stanovených v realizační
dokumentaci, nejméně však ve 3 místech po délce závěru ) spolu s uvedením data, hodiny a
teploty nosné konstrukce zapisuje zhotovitel do stavebního deníku a montážního protokolu.
Způsob měření šířky dilatační spáry mostního závěru musí být vyznačen v realizační
dokumentaci.
Místa měření rozevření dilatační spáry mostního závěru (shodná s místy uvedenými
v realizační dokumentaci) musí být uvedena i v pokynech pro opravy a údržbu mostního
objektu a vyznačena vhodným způsobem na mostním závěru.

10.3.3. Doba měření dilatačních spar
Měření rozevření dilatační spáry a záznamy z nich (bez ohledu na termíny dle čl.
10 3.1.) provádějí vždy nejméně v těchto fázích:
•

bezprostředně po osazení závěru,

•

po přikotvení závěru,

•

po dokončení vozovky,

•

při extrémních teplotách ( pokud to realizační dokumentace nebo pokyny pro
údržbu předepisují),
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•

po dokončení stavby za provozu podle čl. 10.4.

10.3.4. Protokol o zaměření skutečného tvaru a polohy mostního závěru
Protokol obsahuje:
Výsledky výškového zaměření nivelací ( zpravidla v absolutních výškách ). Mís
ta měření se stanoví v souladu s čl. 9.1.4.. Maximální střední chyba měření vý
šek je 1 mm. Případné zvýšení počtu měřených bodů určí stavební dozor nebo
projektant.
•

Výsledky měření rovinnosti a rovnoběžnosti hran závěru.

•

Výsledky měření odchylek podélného a příčného sklonu mostního závěru přes
ným sklonoměrem.

•

Výsledky měření polohy podélné osy mostního závěru.

•

Vyhodnocení odchylek a jejich porovnání
v dokumentaci, ČSN nebo těchto TP, příp. TKP.

s

hodnotami

stanovenými

10.3.5. Tabulka naměřených hodnot
Tabulku všech naměřených hodnot dle 10.3.1. až 10.3.4. s vyhodnocením spolu
s protokolem o zaměření skutečného tvaru a polohy mostního závěru předkládá zhotovitel
k přejímce stavby nebo při předání mostního závěru objednateli jako součást Protokolu o
výrobě a montáži. Tabulka je též nedílnou součástí dokumentace o skutečném provedení
stavby.

10.3.6. První hlavní prohlídka mostního závěru
Součástí první hlavní prohlídky mostu (viz ČSN 73 6221 ) je i prohlídka mostního
závěru provedená podle čl.10.4..

10.3.7. Měření sklonu
Měření příčného a podélného sklonu se provádí s chybou měření max.+/-0,15 %.

10.3.8. Měření teploty
Teplota nosné konstrukce se měří s chybou měření +/- 0,5°C.

10.4. Kontrola mostního závěru po montáži a za provozu

10.4.1. Všeobecně
Mostní závěry se za provozu kontrolují zejména v rámci běžných, hlavních a
mimořádných prohlídek dle kap. 7.
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O provedené samostatné kontrole mostního závěru se provede záznam, obsahující
informace dle bodu 10.4.2.. Záznam, pokud se zjistily vady a poruchy, je uložen u správce
mostu a předává se též zhotoviteli a výrobci. Na základě tohoto zápisu je nutno, aby správce
zajistil opatření k odstranění vad a poruch.

10.4.2. Obsah záznamu a pokyny pro provedení kontroly
Záznam, pokud není součástí prohlídky celého mostu, obsahuje tyto základní údaje:
•

Číslo komunikace, číslo objektu nebo evidenční číslo objektu u oprav, staničení
mostního závěru, číslo a poloha závěru na objektu.

•

Objednatel, majetkový správce, organizace pověřená údržbou.

•

Datum kontroly, teplota vzduchu, teplota nosné konstrukce, počasí.

•

Výrobce mostního závěru, zhotovitel montážních prací, přesné označení typu a
jeho jmenovitý posun ( mm ).

•

Datum výroby a montáže mostního závěru, datum uvedení do provozu, příp.
datum poslední opravy závěru.

Dále se do záznamu uvedou následující zjištěné skutečnosti o technickém stavu
mostního závěru.
•

Poloha a pevnost zakotvení krajních profilů a kotvení. Přitom se posuvným mě
řítkem změří výška případných vyčnívajících částí profilů nad vozovkou. Dále
se zjišťují případná dutá místa ( např. poklepem kladivem hmotnosti 0,5 kg ).

•

Výšková poloha mezilehlých profilů vůči krajním profilům (odměřením výško
vých rozdílů od vodorovného pravítka ležícího přes oba krajní profily).

•

Šířka dilatačních spar mostního závěru v určených místech dle čl. 10.3.1. až
10.3.4., stejnoměrnost šířky jednotlivých dilatačních spar (příp. překročení
max. šířky dilatační spáry mostního závěru ).
Podélný a příčný sklon mostního závěru a jeho odchylky od sklonu vozovky
( nutno v případě viditelných odchylek změřit přesným sklonoměrem ).

•

Hluk při provozu a posouzení jeho příčiny ( sledování mostních závěrů při pře
jezdu těžkých vozidel).

•

Stav vrstev PKO, poloha případných závad povlaků.

•

Materiálové škody na závěrech (zjistit případné trhlinky v ocelových a elastomerových prvcích, poruchy svarů, deformace dílů, koroze, uvolněné šroubové a
čepové spoje, chybějící čepy a šrouby a jiné díly mostních závěrů, jiná poškoze
ní ).

•

Poruchy vodotěsnosti závěru v těsnících elastomerových profilech, ocelových
dílech, příp. v napojení izolace, stopy po zatékání na nosné konstrukci/opěře.
( Nutno provést dle možností inspekci prostor pod mostním závěrem, případně
s použitím videosondy).
Blokování spar mostního závěru cizími tělesy, stupeň vyplnění těsnících profilů
nečistotami.
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10.5.

•

Stav roznášecího mechanismu ( vůle a mezery, deformace, kompletnost, stav
promazání, poruchy, koroze, znečištění, příznaky překročení extrémních posu
nů mostního závěru, příp. opření o opěru apod.).

•

Stav těsnících zálivek podél krajních profilů (chybějící úseky zálivek, odtržení
zálivek od profilů nebo od vozovky, prorůstající tráva, vytlačená a případně
rozježděná zálivka apod. ).

•

Ostatní vady a poruchy.

Měření tvaru elastického mostního závěru

Šířka dilatační spáry se u elastických mostních závěrů měří pomocí indentifikovaných
měřících bodů. Minimálně musí být na konstrukci umístěna jedna dvojice bodů. Body se
umísťují na mostě a opěře tak, aby byly chráněny proti zničení, posunu apod. Teplota
konstrukce se měří dle 10.2. a 10.3..
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11.

Související normy a předpisy

11.1

Související normy

ČSN ISO 2409

Mřížková zkouška

ČSN ISO 2768 -1

Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky dálkových a
úhlových rozměrů, úchylky netolerovaných rozměrů do 0,5 mm

ČSN ISO 8501-1

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot
a obdobných výrobků. Vizuální stanovení čistoty povrchu.
Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu
po úplném odstranění přechozích povlaků

ČSN ISO 9223

Korozní agresivita atmosfér. Klasifikace

ČSN ISO 9224

Korozní agresivita atmosfér. Směrné hodnoty pro stupně korozní
agresivity

ČSN ISO 9690

Klasifikace podmínek agresivního prostředí působícího na beton
a železobetonové konstrukce

ČSN EN 22063

Kovové a jiné anorganické povlaky. Žárové stříkání, zinek, hliník
a jejich slitiny

ČSN EN 24624

Stanovení přilnavosti odtrhem

ČSN

01 3467

Výkresy inženýrských staveb. Výkresy mostů

ČSN

03 8230

Otryskávání povrchů materiálů

ČSN

03 8260

Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosferické korozi.
Předepisování, provádění, kontrola jakosti a údržba

ČSN

03 8370

Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení

ČSN

03 8551

Ochrana proti korozi
Žárově stříkané povlaky zinkové a hliníkové

ČSN

03 8614

Metody zkoušení vlastností žárově stříkaných povlaků

ČSN

03 8762

Kombinované povlaky z žárově stříkaných kovů a organických povlaků

ČSN

67 3061

Stanovení tlouštky nátěrů

ČSN

67 3062

Stanovení tlouštky mokrého filmu

ČSN

73 0035

Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN

73 6100

Názvosloví silničních komunikací

ČSN

73 6101

Projektování silnic a dálnic

ČSN

73 6110

Projektování místních komunikací

ČSN

73 6200

Mostní názvosloví

ČSN

73 6201

Projektování mostních konstrukcí
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ČSN

73 6203

Zatížení mostů

ČSN

73 6205

Navrhování ocelových mostních konstrukcí

ČSN

73 6206

Návrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí

ČSN

73 6207

Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu

ČSN

73 6220

Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací

ČSN

73 6221

Prohlídky mostů pozemních komunikací

ČSN

73 6242

Návrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací

ČSN

PENV 206

Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení (73 2403)

11.2. Související předpisy

VL 4

Mosty, 1995, aktualizace 1997, PONTEX Praha

TP 72

Diagnostický průzkum mostů PK, 1995, IMOS Brno

TP 77

Navrhování vozovek PK, 1995, VUT Brno

TP 78

Katalog vozovek PK, 1995, Roadconsult Praha

TP 80

Elastický mostní závěr, 1995, IMOS Brno

TP 84

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 1996, SVÚOM Praha

TP 88

Opravy trhlin v betonových konstrukcích, 1996, IMOS Brno

TP 89

Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům,
1996, IMOS Brno
Katalog zjevných závad mostních objektů PK, 1991, revize 1996,
PONTEX Praha
Metodický pokyn Dokumentace elektrických a geofyzikálních
měření betonových mostů PK, 1995, JEKU Praha
Technologické postupy pro údržbu a opravy mostních objektů PK,
1996, IMOS Brno
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PŘÍLOHA A (informativní)
Tato příloha platí pro průkazní zkoušky mostních závěrů podle či. 8.2.

A.l. Průkazní zkoušky charakteristik prvků mostních závěrů

A. 1.1. Mostní závěr s vícenásobným těsněním spáry.
A. 1.2. Mostní závěr kobercový jednoduchý.
A. 1.3. Mostní závěr kobercový s mezilehlými profily.

A.2. Průkazní zkoušky na únavu

A.2.1. Všeobecně.
A.2.2. Působení a účinky zatížení.
A.2.3. Postupy průkazní zkoušky.
A.2.4. Mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry - zkouška kotvení.
A.2.5. Mostní závěr s vícenásobným těsněním spáry.
A.2.6. Mostní závěr kobercový jednoduchý.
A.2.7. Mostní závěr kobercový s mezilehlými profily.
A.2.8. Mostní závěr hřebenový.

A.3. Kinematické průkazní zkoušky

A 3.1. Všeobecně.
A.3.2. Zkouška posuvů v rovině vozovky.
A. 3.3. Zkouška posuvů ve směru kolmo k rovině vozovky.
A 3 .4. Vyhodnocení kinematických průkazních zkoušek.

A.4. Průkazní zkoušky vratných direktivních sil

A 4.1. Všeobecně.
A.4.2. Průkazní zkouška systému.
A.4.3. Průkazní zkouška jednotlivého dílu.
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A.l.

Průkazní zkoušky charakteristik prvků mostních závěrů

A. 1.1. Mostní závěr s vícenásobným těsněním spáry ( dle čl. 3.3. )
U těch konstrukcí, u kterých jsou meziprofily uloženy pružně, např. pomocí elastomerů
( silentbloků ), je nutno ve statickém výpočtu dle čl. 4.5.2. vzít v úvahu pružnost těchto prvků.
Pružnostní konstanta elastomerů, buď ve směru vodorovném nebo svislém, se získá zkouškou
nebo výpočtem.

A. 1.2. Mostní závěr kobercový jednoduchý ( dle čl. 3.4.)
U těchto konstrukcí musí být únosnost koberců s příslušným kotvením prokázána třemi
statickými zkouškami.
Zkušební tělesa musí co do provedení odpovídat originálu konstrukce (krajní profil a
koberec). Délka zkušebního tělesa musí činit 1200 mm. Zatížení břemenem se provede
pomocí elastomerové desky, vhodným způsobem upevněné na koberci a simulující tuhost kol,
která se umístí centrický mezi krajní profily, a namáhá se rovněž upevněnou, plošně stejně
velkou, tuhou deskou. Tato elastomerová deska s minimální tloušťkou 50 mm a tvrdostí 60
podle Shore -A-, má délku 500 mm a šířku, která odpovídá šířce koberce při maximální šířce
dilatační spáry, avšak která není větší než 235 mm (obr. A.l.).

ĚEZ A - A

P

DYNAMICKÁ ZKOUŠKA
SKLON 5:1
STATICKÁ ZKOUŠKA
SKLON 5:1

PŮDORYS

ŠÍŘKA KOBERCE
ROZNÁŠECÍ TUHÁ DESKA
ELASTOMEROVÁ DESKA
O
CNJ

Obr. A. 1. Zkouška kobercového závěru.

Vznikne-li pro desku šířka menší než 235 mm, lze zatížení na kolo zmenšit,
přizpůsobit odpovídajícím způsobem zmenšené šířce desky.

resp.

Zkoušky je nutno provést při maximální šířce dilatační spáry mostního závěru
odpovídající maximálnímu jmenovitému dilatačnímu posunu. Průkazní zkouška se považuje za
vyhovující, jestliže při zkušebním zatížení působícím podle definice zatížení na kolo ( nápravu )
nedojde k selhání mostního závěru.
Poté je nutno ve zkoušce pokračovat až do okamžiku selhání a druh selhání popsat.
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A. 1.3. Mostní závěr kobercový s mezilehlými profily ( dle čl.3.5.)

U těchto konstrukcí je průkazní zkouška koberce prováděna způsobem popsaným v čl.
A. 1.2. Roznášení zatížení v koberci lze uvažovat pod úhlem 45°, přitom nesmí být dutiny v
koberci započítány do plochy pro roznos zatížení.

A.2.

Průkazní zkoušky na únavu

A.2.1. Všeobecně
Pro ocelové konstrukční díly mostního závěru v oblasti vozovky, které přenášejí
zatížení, jakož i pro jejich kotvení, je nutno provést průkazní zkoušku na únavu. Aby bylo
možno přiblížit se skutečným provozním účinkům, platí odchylně od definice zatížení mostního
závěru následující údaje, týkající se kolového zatížení, dotykové plochy kola a rozchodu.
A.2.2. Působení a účinky zatížení
Zatížení dvěma koly je nutno uspořádat do postavení vyvozující maximální účinky,
přičemž nesmí být započten odlehčující účinek jednoho kola. Rozchod kol kolmo k podélné
ose mostu odpovídá obr. A.2.. Velikost zkušebního zatížení je přitom 0,4 násobek zatížení
definovaného v čl. 4.1.1..

MÍŘENÍ VODOROVNÝCH VÝCHYLEK
MEZILEHLÝ PROFIL

Obr. A.2. Uspořádání zkoušky na únavu

Ve vozovkové části mostního závěru jsou složky kolových zatížení působících svisle
nebo rovnoběžně s vozovkou a jejich dotyková plocha uvažovány dle čl. 4.1.1..
Jsou-li konstrukční díly mostního závěru dotčeny jen částmi dotykové plochy kola, je
nutno odpovídající části podílových kolových zatížení ve svislém a vodorovném směru zjistit
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z kolových zatížení podle čl. 4.1.1.. Oblast možné polohy zatížení je dána definicí vozovkové
části mostního závěru.

A.2.3. Postupy průkazní zkoušky
Pokud nejsou stanoveny standartní zkoušky, musí být určena kritická místa konstrukce
a pro tato místa stanovena mezní napětí vždy třemi zkouškami. Zjišťování napětí ve zkušebních
tělesech je nutno doplnit měřeními napětí na celých mostních závěrech (např. pomocí
lepených odporových tenzometrů). U konstrukcí z hliníku nebo jiných materiálu je nutno
postupovat analogicky.

A.2.4. Mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry - zkouška kotvení
Musí být provedeny vždy tři zkoušky. Zkušební tělesa musí svým provedením
odpovídat celkové konstrukci ( kotvení dle čl. 4.5.1. a krajní profil dle čl. 2.5.8.).

p/

BOKORYS

REZ A - A
SKLON 5:1

MONOLITICKÝ BLOK

Obr. A 3. Únavová zkouška kotvení závěru s jednoduchým těsněním spáry

Délka zkušebního tělesa musí činit 1200 mm. Vnesení zatížení se provede centrický na
horní hraně krajního profilu (KP) v šířce 500 mm (obr. A.3.).
Výsledky průkazní zkoušky kotvení jsou vyhovující, jestliže při zkušebním zatížení
odpovídajícím 1,25 - násobku působení podle čl. A.2.2. není zaznamenána únavová porucha
kotvení ani po 2 milionech cyklů.

A.2.5. Mostní závěr s vícenásobným těsněním spáry
V rámci průkazních zkoušek je nutno určit hodnoty dynamických charakteristik celého
systému, jako jsou charakteristiky pružin a tlumení ( útlum ) při pojezdové zkoušce, za
podmínek blízkých skutečnosti. Tato zkouška se provádí na prototypu mostního závěru na
mostní konstrukci.
Pojezdová zkouška se provede pomocí nákladního automobilu s kolovým zatížením
(zatížením na kolo) 60 kN. Nákladní automobil musí při suchém, rovném povrchu
o podélném sklonu do 1% a příčném do 2,5% přejet po vozovce mostu rychlostí přibližně
45 km/hod. Šířka dzdilatační spáry mostního závěru musí činit 35 - 40 mm.
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Teplota konstrukce mostního závěru musí být vyšší než 0°C. Je nutno měřit každou
horizontální výchylku meziprofilu (MP) v oblasti té části nosné konstrukce mostního závěru,
která je přejeta kolem nápravy. Měření se provádí ve výši těžiště průřezu meziprofilu mezi ním
a pevnou částí (KP). Viz obr. A.2..
Je-li možno očekávat pro zkoušku nevýhodné účinky vlivu změn teploty nebo rychlosti
vnášení zatížení od přejezdů nebo jiné nepříznivé vlivy, smi být změna dynamických
charakteristik jednotlivých dílů určena laboratorní zkouškou jednotlivých dílů mostního závěru
a matematicky zjištěn jejich účinek na celý systém. Vypočtená namáhání je však potom nutno
korigovat namátkovými zkušebními měřeními na celém systému in-situ (na prototypu
mostního závěru za běžného provozu ).
Zatíženi se nesmí vnášet těsnícími prvky.

A.2.6. Mostní závěr kobercový jednoduchý
Mez únavy koberce a upevnění v krajním profilu je nutno prokázat vždy třemi
průkazními zkouškami.
Zkušební těleso musí co do provedení odpovídat celkové konstrukci. Zkouška musí být
provedena jako u průkazu pevnosti. Šířka elastomerové desky je rovna šířce koberce při
střední šířce dilatační spáry, ne však více než 235 mm. Vznikne-li pro desku šířka menší než
235 mm, smí být kolové zatížení zmenšeno měrou odpovídající redukované šířce desky.
Při zkoušce je nutno pro vertikální a horizontální složky zatížení zvolit poměr mezních
napětí 1; = 0,3; t.j. vodorovná složka je 0,3 hodnoty svislé složky zatížení.
Výsledek průkazní zkoušky se považuje za vyhovující, jestliže při zkušebním zatížení
odpovídajícím působení podle čl. A.2.2. snese konstrukce bez poškození nejméně 2 miliony
zatěžovacích cyklů.

A.2.7. Mostní závěr kobercový s mezilehlými profily
Mez únavy koberce a jeho upevnění v krajním a mezilehlém profilu musí být
u vodorovně přidržovaných meziprofilů prokázána vždy třemi zkouškami.
Zkušební tělesa musí ve svém provedení odpovídat celkové konstrukci (krajní profil,
mezilehlý profil a koberec ). Provedení zkoušky se musí uskutečnit obdobně jako v čl. A.2.6.,
avšak zkušební zatížení je nutno vnášet centrický mezi koberce.

A.2.8. Mosní závěr hřebenový
U tohoto typu mostního závěru musí být mez únavy ocelové části závěru prokázána
třemi zkouškami. Provedení zkoušek pro prsty, jejichž konce jsou podporovány, je obdobné
jako u kobercových mostních závěrů, přičemž pro roznášení kolového zatížení se používé
ocelová deska do šířky 235 mm. Ocelová deska musí přitom celoplošně doléhléhat na plochu
posuvu. Při zkoušce je pro vertikální a horizontální složky působení nutno uvažovat poměr
mezních napětí š = 0,3. Zkoušky musí být provedeny při maximálním jmenovitém rozevření
mostního závěru. Výsledek průkazní zkoušky se považuje za vyhovující, jestliže při zkušebním
zatížení odpovídajícím působení podle čl. A.2.2. snese konstrukce bez poškození nejméně
2 miliony zatěžovacích cyklů ( obr. A 4. ).
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ELASTOMEROVÁ DESKA
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DYNAMICKÁ ZKOUŠKA
SKLON 5:1
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Obr. A. 4. Uspořádání zkoušky hřebenového mostního závěru s podporovanými prsty

PŮDORYS

REZ A
DYNAMICKÁ ZKOUŠKA
SKLON 5:1

ROZNÁŠECÍ TUHÁ DESKA
ELASTOMEROVÁ DESKA

PRSTOVÁ KONSTRUKCE
'(KONZOLA)

Obr. A. 5. Uspořádání zkoušky hřebenového mostního závěru s konzolovými prsty
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U konstrukcí s prsty staticky půsbícími jako konzola se prokazuje únosnost systému
včetně kotvení v betonovém bloku, a to třemi zkouškami. Provedení zkoušek je analogické
jako u závěrů kobercových, přičemž na elastomerové desce o šířce max. 235 mm je upevněna
kovová roznášecí deska vhodným způsobem v jedné rovině s jeho vystupující přední hranou
( obr. A.5. ).
Při zkoušce je pro vertikální a horizontální složky působení zatížení nutno uvažovat
poměr mezních napětí t, = 0,3. Zkoušky musí být provedeny při maximálně přípustném
rozevření mostního závěru.
Výsledek průkazní zkoušky se považuje za vyhovující, jestliže při zkušebním
zatížení odpovídajícím působení podle čl. A.2.2. snese konstrukce bez poškození nejméně
2 miliony zatěžovacích cyklů .

A.3.

Kinematické průkazní zkoušky

A.3.1. Všeobecně
Zkušební tělesa je nutno vytvořit tak, aby co možná nejlépe vystihovala kinematický
systém mostního závěru. Skicu principu zkušebního tělesa, příp. zkušebního uspořádání,
znázorňuje obr. A.6..

A. 3.2. Zkouška posuvů v rovině vozovky
Zkouška vychází ze jmenovitého dilatačního posunu ( viz čl. 2.5.16.). Provádějí se dvě
části zkoušky. První vychází z polohy, kdy je minimální dilatační spára mostního závěru (dz) a
mostní závěr se při zkoušce od této polohy rozevírá na hodnotu 1/3 jmenovitého dilatačního
posunu. Během této části zkoušky probíhá 2500 cyklů, každý cyklus trvá minimálně půl
minuty. Obdobně probíhá druhá část zkoušky, při níž se vychází z polohy, kdy je základem
maximální dilatační spára a dilatační spára se během cyklu zmenšuje o hodnotu 1/3
jmenovitého dilatačního posunu. Viz obr. A.7..
Tato zkouška se provádí zvlášť pro posun podélný ( viz čl. 2.5.19.) a příčný ( viz čl.
2.5.20. ).

A.3.3. Zkouška posuvů ve směru kolmo k rovině vozovky
Základní polohou pro tuto zkoušku je rozevření mostního závěru na hodnotu
1/4 jmenovitého dilatačního posunu mostního závěru. Oba krajní profily jsou přitom ve stejné
výškové úrovni. Při zkoušce se část s jedním krajním profilem zvedá o hodnotu 4,5%
jmenovitého dilatačního posunu provádí se 2500 cyklů. Viz obr. A.8..

A 3.4. Vyhodnocení kinematických průkazních zkoušek
Výsledek průkazní zkoušky je vyhovující, pokud po provedení výše uvedených zkoušek
nejsou na mostním závěru patrna žádná poškození.
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Obr. A.6. Schema kinematické průkazní zkoušky.
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Obr. A.7. Schema kinematické zkoušky s pohyby v rovině vozovky.

Obr. A. 8. Schema kinematické zkoušky s pohyby kolmo k rovině vozovky.
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A.4.

Průkazní zkoušky vratných sil

A 4.1. Všeobecně
Při pohybech spař v důsledku změn teploty vznikají jako výsledek změn modulu
pružnosti v tahu pohybové odpory, které jsou označovány jako vratné ( direktivní ) síly. Tyto
síly jsou závislé i na druhu materiálu .
Tyto síly se přenášejí přes kotvení mostního závěru do spodní stavby, nosné
konstrukce, ložisek apod.. Velikost vratných sil je nutno zjistit pomocí níže uvedených
zkoušek. Je nutno je zjistit pro teplotu +20°C a -20°C. Celková vratná síla v mostním závěru se
vypočte ze sil získaných ze zkoušek jednotlivých dílů.

A.4.2. Průkazní zkouška systému
Zkušební tělesa musí být vytvořena tak, aby co možná nejvíce vystihovala kinematický
systém mostního závěru. Zkouška se uskuteční za teploty +20°C.
Pohybový cyklus: Od střední polohy mostního závěru je nutné mostní závěr zcela
rozevřít a zavřít (jmenovitý dilatační posun závěru ). Přitom se automaticky registruje dráha a
síla. Jeden pohybový cyklus nesmí překročit dobu 24 hodin. Aritmetický průměr vratných sil je
nutno stanovit z diagramu dráha / síla pro celý pohybový cyklus.
Výsledek průkazní zkoušky je vyhovující, když se změřená velikost vratných sil shoduje
s velikostí stanovenou výpočtem, případně s hodnotami přípustnými pro daný statický systém
konstrukce mostního závěru.

A.4.3. Průkazní zkouška jednotlivého dílu
Zkušební tělesa je nutno vytvořit tak, aby bylo prokázáno pružné chování jednotlivých
dílů rozhodujících pro odpory při pohybu konstrukce mostního závěru a jeho vliv na

VtOOrt NŮŽKDrfM RUCICM
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Obr. A.9. Průkazní zkouška vratných sil pro jednotlivý díl mostního závěru
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velikost vratných sil. Zkušebního těleso, příp. zkušební uspořádání, je na obr. A.9.. Zkouška se
uskuteční při teplotě +20 a -20°C. Rychlost pohybu a průkaz max. tažnosti je nutno zvolit
stejně jako u zkoušky systému. Pro každý ze dvou udaných teplotních stupňů je nutno zjistit
vratné síly pro celý rozsah protažení.

str. 66

Mostní závěry

TP 86

Název:

Mostní závěry
Technické podmínky

Vydal:

Ministerstvo dopravy a spojů České republiky, odbor pozemních komunikací

Zpracoval: PROMO, spol. s r. o., Ing. Jan Volek ve spolupráci se Ředitelstvím silnic a dálnic
České republiky, Ing. Jan Hromádko a Ing. Pavel Minařík a panem Jiřím Noskem.
Obrázky nakreslila paní Blanka Nezvalová, PROMO, spol. s r. o..
Textová část je zpracována pomocí programu AmiPro, verze 3.1, obrázky
programem AutoCAD, verze 12.
Náklad:

250 ks

Počet stran: 68
Formát:

A4

Tisk:

PROMO, spol. s r. o., Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10, tel. 02/74 5116,
fax 02/74 88 63

str. 67

