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Anotace 

Výstavba mostů segmentovou technologií nabízí rychlou a efektivní alternativu k standardním 
řešením budování konstrukcí klasickými metodami. Výhodou je zejména minimalizace 
stavebních procesů na staveništi úzce spojená s prefabrikací, která se odehrává na 
specializovaných pracovištích, v tzv. prefách. Materiál UHPFRC je moderním kompozitem na 
bázi cementu s rozptýlenou výztuží. Mezi jeho klíčové vlastnosti patří tahové zpevnění po 
vzniku trhliny, vysoká pevnost v tlaku a vysoká odolnost vůči agresivním vlivům prostředí. 
Jeho vlastnosti jej předurčují k použití pro mostní konstrukce, které jsou namáhány extrémními 
účinky zatížení, zatímco jsou neustále vystavovány agresivním vlivům prostředí např. 
z posypových solí. Pro svoje konstrukční využití vyžaduje materiál UHPFRC vysokou 
technologickou kázeň a k jeho aplikaci na mostní konstrukce je nutné využít specializovaných 
pracovišť. Segmentová technologie výstavby mostů při aplikaci UHPFRC je tedy logickým 
řešením využití jeho jedinečných vlastností. Při návrhu a posouzení mostu složeného z dílčích 
segmentů je nutné věnovat pozornost zejména správnému fungování spár, jejichž úkolem je 
přenos smykových sil a ochrana podélného předpětí. Tato práce se zaměřuje na smykovou 
únosnost spár mezi segmenty zhotovenými z materiálu UHPFRC, který se od standardního i 
vysokopevnostního betonu odlišuje nejen svými mechanickými vlastnostmi, ale i kvalitou a 
nízkou drsností povrchu. Základním cílem této práce je stanovení nejvhodnějšího způsobu 
vystrojení spáry smykovými ozuby, a definování teoretického základu pro posouzení smykové 
únosnosti lepených spár na základě prezentovaných dat získaných autorským výzkumem 
v rámci grantového projektu. 

Klíčová slova: Most, UHPFRC, segment, spára, smyková únosnost, smykový ozub, Mohrova 
kružnice, zkouška šikmým smykem, součinitel tření 

  



 
  

Abstract 

Bridge construction using segment technology offers a fast and efficient alternative to a 
conventional bridge erection methods. The advantage lays in the minimization of in-situ 
construction processes and is closely associated with prefabrication processes at specialized 
workplaces. UHPFRC is a modern cement-based composite with dispersed reinforcement. Key 
properties include tensile hardening after crack development, high compressive strength and 
high resistance to aggressive environmental influences. Its properties make it suitable for bridge 
structures which are exposed to extreme loads as well as aggressive environmental influences. 
UHPFRC requires high technological discipline for constructional use and for civil engineering 
applications is convenient to use specialized technologies. Segmental technology of bridge 
construction with the application of UHPFRC is therefore a logical solution for utilization of 
UHPFRC in bridge engineering. While designing and assessing a segmental bridge, it is 
necessary to pay attention to the proper function of the joints, which transmits lateral forces and 
protects prestressing tendons and cables. This work focuses on shear resistance of joints on 
segment to segment interface using UHPFRC material for both segments. UHPFRC differs 
from standard/high-strength concrete not only in its mechanical properties, but also in quality 
of surface and low roughness. The fundamental aim of this thesis is to define the best shape and 
distribution of shear keys on interface and determination of theoretical basis for shear resistance 
assessment of epoxy-sealed joint based on the results of the author’s research. 

Key words: Bridge, UHPFRC, Segment, Joint, Shear Resistance, Shear Key, Mohr’s circle, 
Slant Shear Test, Friction Coefficient 
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 CÍLE PRÁCE 

Disertační práce si za svůj hlavní cíl klade stanovení nejvhodnějšího způsobu vystrojení spáry 
smykovými ozuby pro segmenty mostů z UHPFRC a definici teoretického základu pro návrh a 
posouzení smykové únosnosti spár. Tato problematika není v současnosti řešena soustavou 
platných norem pro navrhování mostních konstrukcí, což je způsobeno zejména relativně 
krátkým obdobím aplikace materiálu UHPFRC v mostním stavitelství. Materiál UHPFRC se 
svými mechanickými vlastnostmi výrazně odlišuje od standardních a vysokopevnostních 
betonů, což má za následek, že pravidla pro posuzování únosnosti smykových spár pro 
„standardní“ betony nejsou pro posouzení prvků z UHPFRC aplikovatelná. Důvodem je snížení 
hodnoty součinitele tření vlivem jemnozrnné struktury materiálu UHPFRC. Další odlišností od 
standardních betonů je tahová pevnost matrice UHPFRC po vzniku trhliny dosažená použitím 
rozptýlené výztuže.  

Data pro definici teoretického základu pro posouzení smykové únosnosti spáry budou 
získána z výsledků autorského výzkumu v rámci grantového projektu. Jedná se zejména o 
definici součinitele tření v lepené spáře mezi prvky z UHPFRC a stanovení únosnosti 
smykových ozubů, kterými je případná spára vystrojena. 

V zahraničí probíhají podobné výzkumy zabývající se smykovou únosností spár mezi 
segmenty prvků z UHPFRC. Tyto výzkumné programy se však zaměřují výhradně na tzv. suché 
spáry, tedy spáry bez použití jakéhokoliv tmelu/lepidla. Tento způsob řešení spáry je však pro 
naše klimatické podmínky nepoužitelný, jelikož je nutné zajistit ochranu předpínací výztuže 
proti agresivním vlivům prostředí (posypovým solím apod.). Z tohoto důvodu jsou v prostředí 
ČR používány lepené spáry, u kterých je do spáry aplikován vysokopevnostní epoxydový tmel, 
který ovlivňuje výslednou smykovou únosnost. 

V rámci této disertační práce bude vypracováno: 

 stručný popis materiálu UHPFRC a jeho klíčových vlastností; 
 stručný popis segmentové technologie výstavby mostů; 
 rešerše současných poznatků zabývajících se řešením smykové únosnosti spár mezi 

segmenty mostních konstrukcí dle platných norem a výsledky zahraničního výzkumu; 
 realizace experimentální zatěžovací zkoušky na zkušebních tělesech; 
 vyhodnocení získaných výsledků; 
 stanovení nejvhodnějšího způsobu vystrojení spáry smykovými ozuby; 
 stanovení součinitele tření v lepené spáře na základě výsledků provedeného výzkumu; 
 stanovení základního teoretického postupu pro posouzení smykové únosnosti spár. 
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 ÚVOD [1] 

Velmi-vysokohodnotný beton, mezi stavebními inženýry označován jako UHPC, je relativně 
novým kompozitním materiálem na bázi cementu, který se vyznačuje zejména vysokou 
reziduální pevností v tahu (tzv. tahovým zpevněním), vysokou pevností v tlaku, extrémní 
odolností a trvanlivostí konstrukce, a v neposlední řadě i voděodolností před vznikem trhliny 
[2].  

V posledních deseti letech se oblast používání tohoto materiálu rozšiřuje do všech odvětví 
stavebního průmyslu. Od devadesátých let můžeme sledovat významný rozvoj uplatnění 
v odvětví fasádních panelů, střešních systémů a zejména mostního inženýrství. Do dnešního 
dne byla vybudována řada mostních konstrukcí s využitím unikátních vlastností materiálu 
UHPC. Výhody tohoto materiálu se projevily nejen v oblasti návrhu nových moderních 
mostních konstrukcí, ale čím dál tím častěji se ukazují i výhody UHPC v oblasti oprav, 
reprofilace a zesilování stávajících mostních konstrukcí. [3] 

Velmi-vysokohodnotný beton představuje obrovský pokrok v betonovém stavitelství. Jeho 
vlastnosti jej předurčují k celé řadě zajímavých aplikací, které ukazují směr k výstavbě 
udržitelných, ekonomických a štíhlých konstrukcí. Díky jeho duktilitě a pevnosti je tento 
materiál vhodný k použití při výstavbě např. mostů, hal, tenkostěnných skořepin a velmi 
zatížených pilířů. [4] 

V současnosti neexistuje obecně uznávaná a univerzálně platná definice pojmu UHPC. 
Jednotlivé státy do svých normativních předpisů [5], [6], [7] vkládají originální popis vlastností 
určující materiál UHPC. Obecně lze však určit, že univerzálně lze za UHPC označit „beton“ 
dosahující tlakových pevností za hranicí 110 ~ 150 MPa. Zároveň je pro tento materiál typické 
dosažení dalších důležitých vlastností [8], [2] jako je např.: 

 Přímá tahová pevnost materiálu bez vyztužení vlákny 7 ~ 8 MPa 
 Vodní součinitel nižší než 0,25, typicky mezi 0,16 až 0,20 
 Vysoký obsah pojiva eliminující kapilární pórovitost 
 Obsah vláken pro zajištění duktility 

Rozdíl, mezi konvenčním betonem a materiálem UHPC leží právě v množství 
cementového pojiva, velikosti kameniva a přítomnosti výztužných drátků. V porovnání se 
standardním betonem je matrice UHPC mnohem hustší, což je dosaženo použitím přesné 
granulometrie pro dosažení maximální hustoty všech složek. Pro drastické snížení vodního 
součinitele při zachování zpracovatelnosti se používají moderní superplastifikátory. 

UHPC se odlišuje od jiných vysokohodnotných betonů zejména v těchto klíčových 
vlastnostech: [9] 

 Systematické použití vláken zajišťuje duktilitu materiálu a pokud je to možné, 
vylučuje použití standardní betonářské výztuže 
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 Pevnost v tlaku často převyšuje 150 MPa 
 Zvýšení obsahu pojiva vede k absenci kapilární porosity 
 Přímá tahová pevnost UHPFRC je vyšší než 7 MPa  

Doplněním matrice o nekonvenční rozptýlenou výztuž v jednotkách procent vzniká 
materiál UHPFRC, tedy vláknem vyztužený (fiber reinforced) UHPC. Tahová pevnost 
materiálu bez použití vláken je standardně cca 10 % jeho tlakové pevnosti a pohybuje se tak 
v rozmezí do 10 MPa. V případě použití drátků v jednotkách procent celkového objemu lze tuto 
hodnotu i zdvojnásobit, přičemž důležitá je zejména schopnost materiálu přenášet tahová 
namáhání i po vzniku trhliny, což svědčí o vysoké duktilitě. Tato vlastnost, tedy tahové 
zpevnění po vzniku trhliny, je zásadní charakteristikou materiálu UHPFRC, který je 
v inženýrské praxi používán. Další skupinu tvoří materiály s rozptýlenou nekonvenční výztuží 
s použitím i standardní betonářské výztuže – tzv. R-UHPFRC. 

Materiál UHPFRC stojí na pomezí mezi betonovými a ocelovými konstrukcemi. Oproti 
oceli však vykazuje výrazně vyšší odolnost vůči požáru, chloridům a jiným chemicky 
agresivním látkám. [8] 

2.1 HISTORICKÝ VÝVOJ [1] 

Velmi-vysokohodnotné betony jsou výsledkem vývoje, který začal ve třicátých letech 20. 
století. Cílem bylo vyvinout způsob produkce betonu se zvýšenou tlakovou pevností. V tomto 
období prezentoval Eugene Freyssinet účinky lisování betonu ve formách zvyšující jeho 
pevnost. V šedesátých letech byly uskutečněny pokusy s malými objemy betonu a malt ve 
vodou nasycených prostředích, přičemž některé vzorky dosáhly pevnosti až 650 MPa. Hlavní 
vývoj materiálu, který dnes nazýváme UHPFRC však začali v sedmdesátých letech prof. 
Brunauer, Odler a Yudenfreud, kteří se věnovali vývoji vysoko-pevnostních cementových past 
s nízkým vodním součinitelem 0,2 – 0,3, které dosahovaly pevností až 200 MPa. 

 

Obr. 1 Vývoj pevnosti betonu v letech ve vztahu k poměru w/c [10] 
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Jejich zrod lze zcela jistě spojovat s výzkumem a vývojem superplastifikátorů. Jedná se 
o přísady betonu, které zlepšují jeho zpracovatelnost a umožňují tak výrazné snížení vodního 
součinitele, čímž dochází k nárůstu pevnosti materiálu. V kombinaci s použitím vysoce 
kvalitního jemnozrnného kameniva s kontrolovanou kvalitou, zrnitostí a vlhkostí bylo možné 
dosáhnout velice pevné a kompaktní matrice. Zvýšením pevnosti a pružnosti však dochází ke 
ztrátě její duktility. Tento nedostatek byl kompenzován aplikací výzkumu a vývoje 
drátkobetonu probíhajícího ve shodném období [11].  Matrice je tak doplněna o výztuž ve formě 
rozptýlených vysokopevnostních drátků v jednotkách procent celkového objemu, které 
zajišťují duktilitu materiálu a výrazným způsobem upravují jeho chování při tahovém namáhání 
po vzniku trhlin – tzv. tahové zpevnění. 

Dalším důležitým milníkem pro vznik a vývoj materiálu UHPFRC byl i výzkum 
profesora Hans H. Bacheho, který vyvrcholil patentováním materiálu s označení CRC 
(Comptact Reinforced Composite) [12]. Tento výzkum se zabýval mechanickými vlastnostmi 
silně vyztužených betonových prvků, a to jak rozptýlenou výztuží tvořenou tenkými drátky ve 
vysokých procentech objemu (cca 10 %) tak i standardní betonářskou výztuží. 

2.2 VLASTNOSTI [1] 

U běžných betonů, kde nosnou kostru tvoří hrubé kamenivo, lze předpokládat určitou limitní 
úroveň dosažení opakovatelné a udržitelné materiálové pevnosti betonu v tlaku na úrovni cca 
max. 120 MPa. Přítomnost hrubého kameniva je zdrojem imperfekcí jak v kamenivu samotném, 
tak na kontaktních zónách kameniva s cementovou matricí. Tyto imperfekce limitují dosažení 
vyšších pevností. UHPFRC se významně liší od běžného betonu. Kromě vysoké dávky cementu 
(600-1000 kg/m3) obsahují pouze jemnozrnné kamenivo (běžně zrnitost do 1 mm), vlákna 
(mikrovlákna s průměrem do 0,3 mm a délky do 20 mm), mikroplniva (příměsi) a vysoké dávky 
přísad (superplastifikátory a další). Vyznačují se nízkou hodnotou vodního součinitele (w/c je 
do cca 0,25) a vysokým obsahem kovových nebo polymerních vláken (pro dosažení tahového 
zpevnění min. 3 % objemu směsi). Materiály UHPFRC jsou kromě své specificky jemnozrnné 
struktury zejména vysokopevnostní kompozity na bázi cementu dosahující vysoké pevnosti v 
tlaku. Obvyklou hranicí uváděnou v zahraniční literatuře je 150 MPa a více. Mají vysokou 
reziduální pevnost v tahu či v tahu za ohybu po vzniku trhliny s vysokou lomovou energií, a 
vysokou duktilitou.  
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Obr. 2 Zjednodušený pracovní diagram UHPFRC s vyznačením tahového zpevnění pro obsah vláken> 3,0 % 

2.3 APLIKACE [1] 

Velmi-vysokohodnotný beton je moderním materiálem unikátních vlastností, ke kterým patří 
zejména vysoká pevnost v tlaku, tahová pevnost po vzniku trhliny a extrémní odolnost tohoto 
materiálu vůči vlivům agresivního prostředí. V zásadě se jedná o shodnou množinu požadavků 
na vlastnosti materiálů použitých pro výstavbu extrémně namáhaných konstrukcí, ke kterým se 
mostní stavby jistě řadí. Je tedy logické, že inženýři v případě potřeby využívají tohoto 
materiálu pro návrh jedinečných konstrukcí, které vynikají svojí estetikou, štíhlostí a odolností. 
Mostní inženýrství tak znovu potvrzuje, že je nositelem pokroku ve stavitelství.  

Vhledem k vysoké výrobní kázni a dodržení výrobních podmínek pro dosažení vysoké 
kvality je použití UHPFRC v zásadě vázáno na výrobu prefabrikovaných konstrukčních částí. 
Jedná se zejména o výrobu prefabrikovaných nosníků a dále segmentů nosných konstrukcí. 

Vznik velmi-vysokohodnotných betonů lze definovat trojicí základních myšlenek: 

1) Zvýšení pevnosti a kompaktnosti cementových materiálů drastickým snížením vodního 
součinitele (w/c), které je možné pouze díky výzkumu a vývoji superplastifikátorů 

2) Používání rozptýlené výztuže ve formě vláken z různých materiálů pro získání tahové 
pevnosti matrice i po vzniku trhliny. Jemnost matrice umožňuje začlenění vysokého 
počtu vláken. 

3) Snížení přirozených nedokonalostí matrice výběrem kvalitního kameniva 
optimalizované zrnitosti a vlhkosti. 

Velmi-vysokohodnotné betony jsou možností aplikace cementu do materiálu s vysokou 
přidanou hodnotou. Častou námitkou tuzemských realizačních firem na vrub UHPFRC je jeho 
vysoká cena. Vysoká cena materiálu však sama o sobě nemusí znamenat vyšší cenu díla. 
Použitím menšího množství kvalitnějšího materiálu dojde ke snížení hmotnosti celého díla a 
tím dojde k úsporám na podpůrných konstrukcích, základových konstrukcích, nepřímo pak i na 
snížení množství dopraveného materiálu apod. Může tak zcela jistě nastat i situace, kdy moderní 
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návrh konstrukce z UHPFRC bude finančně srovnatelný se standardním řešením [13]. Pokud 
do celkové investice zahrneme i náklady spojené s údržbou a opravou konstrukce v průběhu 
její životnosti je materiál UHPFRC zcela konkurenceschopný. 
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 SEGMENTOVÉ MOSTY 

Výstavba mostů segmentovou metodou je definována jako sestavování betonové konstrukce 
z prefabrikovaných dílů (segmentů) za použití podélného předpětí. Jedná se o velice rychlou 
metodu výstavby, jelikož většina pracovních postupů je prováděna ve speciálně vybavených 
provozech a může probíhat souběžně s jinými stavebními činnostmi. Prefabrikace segmentů 
nosné konstrukce tak může probíhat např. v souběhu s výstavbou spodní stavby mostu a jejího 
založení. [10] 

Výhody segmentové technologie výstavby mostů: 

 Rychlá a bezpečná výstavba 
 Překrývání činností 
 Vysoká kvalita zhotovených segmentů 
 Omezení vlivu počasí na harmonogram stavby 

Nevýhody segmentové technologie výstavby mostů: 

 Vysoké vstupní náklady na zřízení výrobních provozů 
 Větší množství předpětí 
 Aplikace speciálních návrhových postupů 

Segmentová prefabrikace je v České republice známou technologií, která byla hojně používána 
od minulého století. V ČR najdeme celou řadu menších i větších betonových mostních 
konstrukcí zhotovených ze segmentů, např. Barrandovský most, zavěšený most přes Labe, 
estakáda na silnici I/7 Chomutov Křimov, most přes Radbuzu na I/27 v Plzni, most na průtahu 
R6 v Karlových Varech apod. 
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3.1 VÝROBA SEGMENTŮ 

Výstavba mostních konstrukcí metodou prefabrikace nosných konstrukcí je logickým postupem 
při použití materiálu UHPFRC, jehož aplikace vyžaduje moderní technologie, které jsou 
typicky k dispozici ve specializovaných provozech – prefách [14].  

 

Obr. 3 Ocelová forma Lávky Andělů [15] 

 Výrobu segmentů pro nosné konstrukce mostů z UHPFRC lze v zásadě vyrábět 
shodným způsobem, jako ze standardního betonu, pouze s většími nároky na přesnost. Při 
výrobě segmentových mostů z UHPFRC se tak často setkáme s relativně drahými ocelovými 
formami. Segmentové mosty lze navrhovat i prostorově zakřivené, nicméně je vhodné upravit 
návrh takovým způsobem, aby byl minimalizován počet různých křivostí, které stavbu 
prodražují. 

  

Obr. 4 Nahrazení elipsovitého půdorysu památníku Notre Dame de Lorette kružnicemi [16] 

Pro výrobu segmentů lze uvážit v zásadě tři metody: 

 Metoda dlouhé dráhy 
 Metoda krátké dráhy 
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 Oddělená výroba jednotlivých segmentů 

Při výrobě metodou dlouhé dráhy se nejdříve postaví dráha, jejíž geometrie odpovídá 
spodnímu povrchu navržené konstrukce. Dráha má obvykle délku jedné poloviny rozpětí pole, 
nebo délku vahadla a na této dráze se postupně betonují jednotlivé segmenty. Betonáž probíhá 
do posuvné formy s jedním čelem, přičemž čelo druhé je tvořeno vybetonovaným segmentem 
v předchozím taktu. Výhodou tohoto postupu je přímá kontrola geometrie mostu, ale její 
náročnost na prostorové podmínky je značná. Jedná se o starší metodu výroby segmentů, která 
není pro svoji prostorovou náročnost prakticky používána. Pro prefy je tento způsob výstavby 
prakticky nemožný, jelikož zábor výrobní plochy by pro takový závod znamenal značnou 
ekonomickou ztrátu, byť je tímto způsobem jednodušší dosáhnout požadované geometrie. [17], 
[18], [10] 

Při výrobě na krátké dráze se segmenty betonují ve výrobní buňce délky dvou segmentů. 
Sestává se z formy a rektifikačních rámů pro správné nastavení již vybetonovaného segmentu. 
Forma je pak tvořena pevným čelem, podlahou, bočnicemi a jádrem. Výroba probíhá tak, že se 
nastaví pomocí rámů již vybetonovaný (kontaktní) segment do navržené polohy, aby byla 
zachována kontinuita nosné konstrukce. Na tento segment se přirazí bočnice jádro a podlaha. 
Po betonáži se kontaktní segment odveze na skládku, vyrobený segment se posune po podlaze 
do polohy kontaktního segmentu a postup se opakuje. [17], [18], [10] 

 

Obr. 5 Schéma výroby segmentů na krátké dráze [10] 

Oddělená výroba jednotlivých segmentů je používána v případě, kdy je celá konstrukce 
tvořena shodnými segmenty, tzn. když je konstrukce v přímé, nebo neměnné křivosti. Její 
nevýhodou je vysoká náročnost na přesnost tvaru formy, do které jsou segmenty betonovány. 
V případě výroby ocelové formy, která je pro tuto metodu výroby nejvhodnější, jsou dnes 
používány stroje naváděné počítačem (CNC), které jsou schopny dosáhnout požadované 
přesnosti. Touto metodou byly vyráběny segmenty např. lávky andělů a obou lávek 
v Marseillském MUCEMu. 
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Obr. 6 Výkres čelního bednícího plechu lávky v Příboře 

3.2 VÝSTAVBA SEGMENTOVÝCH MOSTŮ 

Výstavba segmentových mostních konstrukce se často nazývá montáž a staví se podobně jako 
monolitické konstrukce. Mosty kratších rozpětí (do 50 metrů) se budují na podpůrných 
skružích, zatímco delší mosty se budují tzv. letmou montáží. Tento způsob se používá ve 
variantách symetrické konzoly a postupné konzoly. [17] [18] [10] 

Konstrukce montované na skruži jsou v současnosti nejčastěji sestavovány po jednotlivých 
polích, přičemž podpěrná skruž může být umístěna buď pod nosnou konstrukcí, nebo i nad ní 
a to v závislosti na konfiguraci přemosťovaného terénu. Konstrukce skruže musí vykazovat 
dostatečnou tuhost, aby byly minimalizovány její deformace a poloha segmentů mohla být 
upravena do požadované projekční polohy. Doprava segmentů může probíhat jejich zdvižením 
z terénu, případně i po již smontované konstrukci. [17] 

 

Obr. 7 Schéma montáže na skruži [17] 

Montáž v symetrické konzole probíhá podobně jako u monolitických konstrukcí směrem od 
podpor do středu pole, přičemž přesah na obě strany je budován symetricky tak, aby konzoly 
fungovaly jako vahadlo. Nejdříve se osazují podporové segmenty, které se provizorně tuze 
připojí ke spodní stavbě. Navazující segmenty se vždy připojují pomocí montážních tyčí, které 
ve spárách vytvoří požadovanou tlakovou rezervu. Po montáži symetrického segmentu se do 
konstrukce vnese předpětí pomocí předpínacích lan a postup se opakuje. Po osazení všech 
segmentů se střední spára vybetonuje a celá konstrukce se dopne definitivními lany podélného 
předpětí. [17] 
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Obr. 8 Schéma montáže v symetrické konzole [17] 

Montáž v postupné konzole znamená nesymetrický postup směrem od jedné podpěry k druhé. 
Pro tento postup jsou obvykle využívány provizorní podpory popř. jsou segmenty konzoly 
provizorně zavěšovány rektifikovatelnými závěsy do provizorní věže umístěné nad podporou. 
Po dokončení každého pole se tato věž přesouvá na nad následující podporu a proces se opakuje. 
Provizorní závěsy je možné dimenzovat i tak, že segmenty jsou na místo osazení dopravovány 
po již zhotovené konstrukci. [17] 

 

Obr. 9 Schéma montáže v postupné konzole [17] 

3.3 SPOJOVÁNÍ, ŘEŠENÍ SPÁRY A OCHRANA PŘEDPÍNACÍCH LAN 

Segmentové konstrukce se vykazují vysokou efektivitou při výstavbě a kvalitou 
prefabrikovaných dílů, avšak při jejich návrhu je nutné věnovat největší pozornost i malým 
detailům, které mohou mít v případě selhání až fatální důsledky vedoucí k pádu celé 
konstrukce. Jedním z těchto detailů jsou právě příčné spáry mezi jednotlivými segmenty. 
Úpravě styku jednotlivých segmentů je při návrhu a zejména realizaci nutné věnovat maximální 
pozornost. Mezi požadované vlastnosti spár patří zejména: 

 Správné navedení kontaktních segmentů do vstřícné polohy během montáže 
 Ochrana předpínacích lan v místě styku před agresivními vlivy prostředí 
 Přenos smykových sil mezi segmenty 

Mezi nejdůležitější vlastnosti lze zařadit právě poslední dva uvedené body. Jejich nesplnění 
vede k vážnému poškození konstrukce, popř. i k jejímu pádu. Na konci roku 2017 se zřítila 
Trojská lávka právě kvůli korozi předpínacích lan v místě styku podélných segmentů, což 
naznačuje, že spára mezi segmenty neplnila správně svoji roli. V roce 1985 došlo k pádu 30 let 
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staré konstrukce mostu v jižním Walesu v USA rovněž poškozením předpínacích lan korozí 
v místě spáry. 

Z hlediska provedení lze spáry rozdělit do dvou základních skupin: 

 Spáry suché 
 Spáry lepené 

Suché spáry je možné použít pouze v místech s vhodnými klimatickými podmínkami, nebo 
v případě konstrukce s volnými lany předpětí. I přes vysokou přesnost navazujících segmentů 
(odchylka <1,0 mm) není spára mezi segmenty zatěsněna a může dojít ke korozi předpínacích 
lan. V případě, že je konstrukce předepnuta volnými kabely toto riziko nehrozí, jelikož tyto 
kabely procházejí spojitě přes segmentové spáry bez přerušení většinou v plastových kanálcích 
a nehrozí tak jejich poškození. V případě použití speciálních kabelových spojek lze ochránit i 
lana uvnitř průřezu – viz dále. 

Lepené spáry lze dále rozdělit do dvou podkategorií - lepené pomocí cementové malty a 
lepené pomocí epoxidových tmelů. S použitím cementové malty se již v současnosti 
nesetkáme. Používala se u starších mostních konstrukcí pro segmenty s nižší přesností 
kontaktních spár. Cementová malta nezaručuje odolnost spáry vůči agresivním vlivům prostředí 
a většina konstrukcí využívající této technologie byla, popř. je, v současnosti nahrazena. 
Moderním způsobem provedení lepené spáry je použití speciálních epoxidových tmelů, které 
sice účelově neplní statickou funkci, ale zaručují hladké navedení segmentů při montáži před 
jejich vytvrdnutím, a následně utěsňují kontaktní spáru a plní funkci ochrany před agresivními 
vlivy okolního prostředí – zejména zabraňují průniku solných roztoků k nosnému systému 
předpínacích lan. Při montáži je nutné takto lepené segmenty vzájemně mírně stlačit pomocí 
provizorních spínacích tyčí tlakem v hodnotách 0,2 až 0,4 MPa . V dnešní době je na trhu celá 
řada komerčních epoxidových tmelů skládajících se z vlastního tmelu a tužidla, které jsou 
míchány a aplikovány před spojením segmentů. [17] Před jeho aplikací je však nutné zbavit 
čela segmentů odbedňovacího přípravku a nečistot, což se standardně děje omytím tlakovou 
vodou vysoké teploty. Samotný tmel je pak nutné nanášet na oba spojované povrchy. Většina 
tmelů má zpracovatelnost v řádu desítek minut a po 48 hodinách nabývají plných hodnoty 
pevnosti okolo 90 MPa, což je zejména u konstrukcí z UHPFRC důležité pro stanovení správné 
doby napínání. 
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Obr. 10 Aplikace epoxidového tmelu na čelo segmentu lávky v Příboře 

Dočasné spojení segmentů je zajištěno pomocí provizorních předpínacích tyčí 
kotvených k nosné konstrukci a k napínacímu mechanismu. Většinou se jedná o ocelový 
svařenec připevněný k oběma kontaktním segmentům, který je propojen montážní spínací tyčí 
s osazeným hydraulickým zdvihovým zařízením. 

 

Obr. 11 Spojovací armatura segmentů [15] 

Spára mezi segmenty je hladkou oblastí nespojitosti konstrukce, což by mohlo vést 
k jejímu porušení smykem. Z důvodu přenosu smykových sil se tak na čelech jednotlivých 
segmentů zřizují tzv. smykové zámky. Ve výjimečných případech lze ze statického hlediska 
navrhnout i spáru bez nutnosti použití smykových zámků, nicméně i tak se doporučuje je 
v čelech segmentů vytvořit, jelikož slouží i ke správnému navedení kontaktních segmentů 
během spínání do vstřícné polohy. Spáru bez použití staticky účinných smykových ozubů lze 
navrhnout pouze v případě montáže na skruži, kde je celá konstrukce až do aktivace konečného 
počtu předpínacích kabelů podepřena. V případě zavěšování segmentů funguje použití 
epoxidového tmelu jako mazadlo a spára bez smykových zámků by tak měla nulovou 
smykovou odolnost. 
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Smykové zámky se nejdříve navrhovaly jako menší počet velkých, vyztužených ozubů 
(tzv. segmenty 1. generace), které postupně nahradily malé nevyztužené zámky rozmístěné 
rovnoměrně po průřezu (tzv. segmenty 2. generace). U moderních konstrukcí z UHPFRC je 
upřednostňován větší počet rovnoměrně rozmístěných menších zámků, které jsou navíc 
vyztuženy rozptýlenou výztuží obsaženou v matrici. Návrh počtu a tvaru těchto ozubů je 
předmětem statického posouzení konstrukce, nicméně v prostředí platných norem na území ČR 
není tato problematika dostatečně řešena. V článku 6.2.5 normy [19] nalezneme postup pro 
posouzení vodorovné spáry mezi betony různého stáří, který lze po optimalizaci použít i pro 
posouzení svislé spáry mezi segmenty – viz dále. V článku G.2.3 normy [20] pak najdeme 
doporučenou hodnotu součinitele tření ve spáře pro „standardní“ betony s odkazem na výše 
uvedenou normu. Vzhledem k rostoucímu počtu aplikace UHPFRC pro segmentové mosty se 
však tomuto tématu věnuje celá řada autorů zejména z jihovýchodní Asie. [14] 

Klíčovým prvkem segmentových konstrukcí jsou kabely podélného předpětí, které 
vzájemně stlačují jednotlivé prvky konstrukce a vytváří tlakovou rezervu ve spárách, kterou je 
následně možné využít pro tahové napětí vlivem namáhání ohybem. Při porušení těchto kabelů 
by došlo k okamžitému kolapsu konstrukce. Předpínací lana jsou v konstrukci vedena 
v kabelových kanálcích, a to buď uvnitř průřezu (vnitřní předpětí), nebo vně průřezu (volné 
předpětí). Tématu ochrany předpínacích lan před účinky agresivního prostředí se věnuje řada 
odborníků a v roce 2005 společnost fib vydala doporučení [21] pro stanovení ochrany 
předpínacích lan ve stavebních konstrukcích. Průzkumy stavebních konstrukcí u nás i v 
zahraničí ukazují, že mosty budované v sedmdesátých a osmdesátých letech vykazují 
nedostatky ve smyslu zainjektování kabelových kanálků [22], což může mít až fatální vliv na 
korozi předpínacích prvkům, jak se ukázalo při pádu trojské lávky v Praze. 

Protikorozní ochrana předpínacích lan musí být navržena projektantem v takovém rozsahu, 
aby zajistila spolehlivou funkci předpětí při uvážení všech agresivních vlivů prostředí, které na 
konstrukci působí, a to po celou dobu její plánované životnosti. V zásadě se jedná o volbu mezi 
trojicí ochranných „úrovní“ (PL1, PL2 a PL3), které by měly zajistit požadovanou odolnost 
předpětí před agresivními vlivy.  

Jednotlivé stupně jsou definovány následovně: 

 PL1: Zainjektovaný kabelový kanálek materiálem poskytujícím odolnou 
dlouhodobou protikorozní ochranu 

 PL2: PL1 plus ochranná obálka uzavírající kabely předpětí do ucelené vodotěsné 
bariéry 

 PL3: PL2 plus umožnění monitoringu stavu předpínacích lan  

Ochrana předpětí typu PL1 je tvořena základní ochranou, která je zhotovena prakticky na 
všech předpjatých konstrukcích, a to je zainjektování kabelových kanálků cementovou maltou. 
Pro správné plnění ochrany je však nutné zajistit proinjektování kabelových kanálků v celém 
objemu, což lze zajistit pouze správným rozmístěním injektážních a odvzdušňovacích kanálků 
na konstrukci, a stejně tak používáním pouze certifikovaných výrobků. [21] [22] 
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Ochrana předpětí typu PL2 požaduje dokonalou ochranu předpínacích kabelů vytvořením 
vodotěsné obálky kolem nich. Kabelový kanálek je tvořený plastovou chráničkou, která je 
vodotěsně napojena na všechny použité prvky předpínacího systému, zejména na kotvy, které 
často bývají nejvíce vystaveny agresivním účinkům prostředí. Pro segmentové mosty existují 
speciální kanálkové spojky, které jsou použity v jednotlivých spárách mezi segmenty. [21] [22] 

  

Obr. 12 Kabelové spojky systému VSL (vlevo) a Freyssinet (vpravo) 

Nejvyšší protikorozní ochranu předpětí nabízí PL3, která doplňuje systém PL2 o systém 
monitoringu, který dovolí libovolnou kontrolu integrity předpínacích lan a ochranného 
systému. Jednou z možností je použití elektricky izolovaného systému předpětí s elektrickým 
monitoringem (EIT). Tento systém využívá měření elektrického odporu mezi předpínacím 
systémem a okolním prostředím. Vysoký odpor pak ukazuje dobrou funkci ochrany předpětí, 
nízký odpor ukazuje na poruchy vodotěsné obálky. [21] [22] 

 

Obr. 13 Vyjádření úrovně ochrany předpětí ve vztahu k agresivitě prostředí a ochraně konstrukce [22] 
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 ÚNOSNOST SMYKOVÉ SPÁRY – STATE OF THE ART 

4.1 ÚNOSNOST SMYKOVÉ SPÁRY V PROSTŘEDÍ EVROPSKÝCH NOREM PRO 
NAVRHOVÁNÍ 

Pro segmentové konstrukce je důležitou součástí návrhu správná úprava kontaktní spáry mezi 
spínanými segmenty. Aplikace vhodných konstrukčních řešení v detailech napojení, může 
výrazně zvýšit smykovou únosnost spáry, která se může se snižující hodnotou podélného 
předpětí stát slabým místem konstrukce zejména v oblastech v blízkosti podpor, kde je 
smykové namáhání konstrukce největší. Při použití přímého předpětí, které je pro segmentové 
konstrukce velice běžné, vzhledem k postupu výstavby se důležitost správného návrhu 
kontaktní spáry a jejího posudku na smykovou únosnost zvyšuje, jelikož předpínací výztuž 
vedená v přímých liniích nemá pozitivní vliv na redukci smykových sil. 

Posouzení smykové únosnosti spáry mezi segmenty prefabrikovaných konstrukcí není 
v současné soustavě norem pro navrhování mostních segmentových konstrukcí dostatečně 
řešena. Problému smykové únosnosti spáry se nepřímo věnuje Eurokód [19] v článku 6.2.5 
„Smyk ve styčné ploše mezi betony různého stáří“ a norma [20] v příloze G. Jedná se v zásadě 
o postup převzatý z Model Code 2010 [23], [24] pro posouzení spáry mezi betony různého stáří. 

4.1.1 Posouzení spáry dle EN 

Metoda spočívá v porovnání smykového napětí na spáře vyvolaného zatížením při 
porovnání se smykovou únosností spáry. 

𝑣 ≤ 𝑣  (1) 

Kde 𝑣  je návrhová hodnota smykového napětí ve styčné ploše dle [19] dána vztahem:  

𝑣 = 𝛽 ∗
𝑉

𝑧 ∗ 𝑏
 (2) 

Tento vzorec je však aplikovatelný pouze na posouzení vodorovné spáry spřaženého 
průřezu, což je ostatně patrné z popisu veličin vstupujících do tohoto výpočtu, které nemají 
vazbu na výpočet velikosti smykového napětí ve svislé spáře mezi segmenty. Návrhová 
únosnost spáry je však aplikovatelná i pro „svislé“ spáry mezi segmenty. 

Návrhová smyková únosnost styčné plochy 𝑣   je dána vztahem: 

𝑣 = 𝑐 ∗ 𝑓 + 𝜇 ∗ 𝜎 + 𝜌 ∗ 𝑓 ∗ (𝜇 ∗ sin 𝛼 + cos 𝛼) ≤ 0,5 ∗ 𝜗 ∗ 𝑓  (3) 

 

 Vliv „přilepení“ 
a stlačení spáry 

Vliv výztuže procházející spárou  Omezení smykovou pevností betonu  
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𝜗 = 0,6 ∗ (1 −
𝑓

250
) ⋯ (𝑓  𝑣 𝑀𝑃𝑎) (4) 

Únosnost smykové spáry je závislá na drsnosti povrchu, což je v rovnici zohledněno 
koeficientem tření 𝜇, a dále lepivým efektem, pro nějž je uveden koeficient adheze 𝑐. 
Koeficienty jsou definovány v následující tabulce v závislosti na drsnosti kontaktní spáry. 

Tabulka 4-1: Hodnoty součinitelů v závislosti na drsnosti povrchu dle [19] 

Drsnost povrchu Popis 𝒄 𝝁 

Velmi hladký 
Povrch ve styku s hladkým bedněním (ocel, plast, broušené dřevo, 
systém. desky apod.). 

0,025 0,50 

Hladký 
Povrch vytvořený posuvným bedněním, nebo bez úpravy po 
vibrování 

0,35 0,60 

Drsný 
Povrch s nejméně 3 mm nerovnostmi ve vzdálenosti cca 40 mm 
dosažený záměrným zdrsněním (striáž). 

0,45 0,70 

Zazubený Povrch se zazubením dle následujícího obrázku 0,50 0,90 

 

Obr. 14 Schéma požadovaného zazubení smykové spáry dle [19] 

Hodnoty součinitelů v závislosti na drsnosti povrchu lze nalézt i v dalším technickém 
podkladu [25], kde jsou uvedeny hodnoty součinitele 𝑐 podstatně nižšími hodnotami. 

Tabulka 4-2: Hodnoty koeficientů v závislosti na drsnosti povrchu dle [25] 

Drsnost povrchu Popis 𝒄 𝝁 

Velmi hladký Není dovoleno - - 

Hladký 
Povrch vytvořený posuvným bedněním, nebo bez úpravy po 
vibrování 

0,17 0,60 

Drsný 
Povrch s nejméně 3 mm nerovnostmi ve vzdálenosti cca 40 mm 
dosažený záměrným zdrsněním. 

0,22 0,70 

Zazubený Povrch se zazubením dle následujícího obrázku 0,25 0,90 

Hodnota součinitele 𝑐 je snížena přibližně na polovinu, což má za následek i teoretické 
snížení únosnosti smykové spáry. Nicméně aplikace tohoto součinitele v kombinaci s tahovou 
pevností betonu má definovat únosnost smykového spojení v případě dobetonování následující 
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části průřezu, což se u spojování prefabrikovaných segmentů neprojeví, jelikož tato část normou 
uvedené rovnice zohledňuje „lepivý“ efekt mezi starým a novým betonem. Pro prefabrikované 
segmenty mostních konstrukcí by tak měl být celý člen rovnice 𝑐 ∗ 𝑓  vynechán. 

Obecně lze konstatovat, že při přesunu návrhového postupu mezi Model Codem 2010 ( 
[24], [23]) a Eurokódem [19] došlo k zjednodušení ve výpočtu, a je tak vhodné zanalyzovat 
původní zápis návrhového postup dle Model Codu 2010. 

4.1.2 Posouzení spáry dle ČSN EN 15050+A1 

V normě [20] jsou uvedeny doplňující požadavky zajišťující správnou funkci spár. Jedná se 
zejména o stanovení minimálních a maximálních požadovaných hodnot normálového napětí ve 
spáře. 

Pro kvazistálou, častou a charakteristickou kombinaci zatížení [26] je požadován nulový 
tah ve spáře (vyloučení tahu ve spáře v mezním stavu použitelnosti). Jinými slovy je pro spáry 
nutné splnit mezní stav dekomprese nejen pro častou kombinaci zatížení (jak je pro předpjaté 
konstrukce typické), ale i pro charakteristickou kombinaci zatížení. Maximální hodnoty 
tlakových napětí jsou omezeny na: 

 𝜎 ≤ 0,60 ∗ 𝑓  … pro charakteristickou kombinaci zatížení a; 

 𝜎 ≤ 0,45 ∗ 𝑓  … pro kvazistálou kombinaci zatížení. 

Dále je v normě uveden vhodný způsob zazubení spáry pro přenos příčných smykových sil. 

 

Obr. 15 Vhodný způsob zazubení spáry dle ČSN EN 15050+A1 
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Pro posouzení smykové únosnosti zazubené spáry je v normě uveden vzorec pro 
výpočet smykového napětí na mezi únosnosti v závislosti na definovaném součiniteli tření a 
úrovni stlačení spáry. Pro přesnější posouzení norma odkazuje na článek 6.2.5 normy [19]. 

𝜏 = 0,6 ∗ 𝜎  (5) 

4.1.3 Posouzení spáry dle MC2010 

Posouzení je opět zaměřeno na vodorovnou spáru např. pro spřažené konstrukce typu beton-
beton, což je ostatně patrné z následujícího obrázku. 

 

Obr. 16 Schéma uvedené v MC2010 

Pro základní kritérium posouzení únosnosti najdeme podobný zápis: 

𝜏 ≤ 𝜏  (6) 

Kde 𝜏  je návrhová hodnota smykového napětí ve spáře: 

𝜏 = 𝛽 ∗
𝑉

𝑧 ∗ 𝑏
 (7) 

kde: 

𝛽 poměr výslednice podélné síly v nové části průřezu a celkové výslednice 
podélné síly (v tlačené či tažené oblasti) ve vyšetřovaném řezu 

𝑧 rameno vnitřních sil 

𝑏  šířka spáry 

𝑉  smyková síla působící na složený průřez 
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4.1.3.1 Spára bez procházející výztuže 

𝜏 = 𝑐 ∗ 𝑓 + 𝜇 ∗ 𝜎 ≤ 0,5 ∗ 𝜗 ∗ 𝑓  (8) 

kde: 

𝑐  poměr podélné síly v novém betonu a celkové podélné síly  

𝜇 koeficient tření 

𝜎  
nejnižší očekávané tlakové napětí vyvolané normálovou silou působící v 
průřezu 

Tabulka 4-3 Hodnoty koeficientů v závislosti na drsnosti povrchu dle [24], [23] 

Drsnost povrchu Popis 𝒄𝒂 

Velmi hladký Ocelové, plastové a dřevěné bednění 0,025 

Hladký 
Povrch bez úpravy po vibrování, lehce zdrsněný povrch po 
betonáži do bednění 

0,20 

Drsný Silně zdrsněný povrch s nerovnostmi velikosti nejméně 1,5 mm 0,40 

Velmi drsný Se smykovými zámky a nerovnostmi velikosti nejméně 3,0 mm 0,50 

V případě dynamického nebo únavového zatížení je nutné hodnoty koeficientu adheze 𝑐  snížit 
na polovinu. 

4.1.3.2 Spára s procházející výztuží 

𝜏 = 𝑐 ∗ 𝑓
/

+ 𝜇 ∗ 𝜎 + 𝑘 ∗ 𝜌 ∗ 𝑓 ∗ (𝜇 ∗ 𝑠𝑖𝑛 𝛼 + 𝑐𝑜𝑠 𝛼) + 𝑘 ∗ 𝜌 ∗ 𝑓 ∗ 𝑓

≤ 𝛽 ∗ 𝜗 ∗ 𝑓  
(9) 

kde: 

𝑐  koeficient zohledňující efekt uzamčení kameniva na drsném povrchu 

𝑘  koeficient interakce tahové únosnosti výztuže 

𝑘  koeficient interakce ohybové únosnosti výztuže 

𝜇 součinitel tření 

𝜌 poměr vyztužení procházejícího skrz spáru 

𝜎  
nejnižší očekávané tlakové napětí vyvolané normálovou silou působící v 
průřezu 

𝛼 úhel odklonu výztuže od spáry 

𝛽  koeficient únosnosti tlačené diagonály 
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ϑ = 0,55 ∗ ( ) / < 0,55                                                                                                      (10) 

Tabulka 4-4 Koeficienty dle drsnosti povrchu 

Drsnost povrchu 𝒄𝒓 𝒌𝟏 𝒌𝟐 𝜷𝒄 
𝝁 

𝒇𝒄𝒌 ≥ 𝟐𝟎 𝒇𝒄𝒌 ≥ 𝟑𝟓 

Velmi hladký 0 0 1,5 0,3 0,5 

Hladký 0 0,5 1,1 0,4 0,6 

Drsný 0,1 0,5 0,9 0,5 0,7 

Velmi drsný 0,2 0,5 0,9 0,5 0,8 1,0 

V případě dynamického nebo únavového zatížení je nutné hodnoty koeficientů snížit na 40 % 
původních hodnot. 

Klíčovým aspektem správného návrhu segmentových mostů v mezních stavech únosnosti 
a použitelnosti je správné pochopení a posouzení spáry mezi jednotlivými segmenty. Z tohoto 
důvodu se problematice smykové únosnosti spár u prefabrikovaných segmentových konstrukcí 
věnovali a věnují vědecké týmy z celého světa. 

4.2 NORMY PRO NAVRHOVÁNÍ PRVKŮ Z UHPFRC PLATNÉ V ZAHRANIČÍ 

Ve světe lze v současnosti nalézt pouze dvě normy věnující se únosnosti spáry mezi segmenty 
prvků zhotovených z UHPFRC.  

Nejnovější z nich je francouzský národní dodatek normy Eurokód 2 pro navrhování 
prvků z UHPFRC [5], která vychází z uvedeného předpisu EC2 pro posouzení spáry mezi 
betony různého stáří. Předpis pro stanovení smykové únosnosti spáry dle EC2 uvedený výše je 
upraven pro hladkou úpravu spáry a pro spáru s navrženým zazubením dle obr. 16. Pro povrch 
bez zazubení se norma omezuje na úpravu redukční podmínky rovnice únosnosti spáry na 
hodnotu; 

≤ 1,15 ∗ 𝛼 ∗ 𝑓
/

/𝛾  (11) 

přičemž pro tahovou pevnost materiálu UHPFRC je uvažována elastická hodnota před vznikem 
trhliny 𝑓 , . 

 Pro posouzení spáry s úpravou dle obr. 16 je rovnice upravena výraznějším způsobem, 
který je matematicky vyjádřen následovně: 

𝑣 = 𝑐 ∗ 𝑓 , + 𝜇 ∗ 𝜎 + 𝜌 ∗ 𝑓 ∗ (𝜇 ∗ 𝑠𝑖𝑛 𝛼 + 𝑐𝑜𝑠 𝛼) + (0,35 ∗ 𝜇 + 0,3) ∗
𝑓

𝐾 ∗ 𝛾

≤ 1,15 ∗ 𝛼 ∗ 𝑓
/

/𝛾  
(12) 
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kde: 

𝐾 Je součinitel orientace vláken (možno nalézt v [27]) 

Norma dále uvádí podmínky pro tvarovou úpravu spáry a stanovuje, že s UHPFRC 
povrhy má být nakládáno jako s velmi hladkým povrchem ve smyslu součinitelů  𝑐 a 𝜇. 

Jedná se tak o standardní přístup francouzské normy pro navrhování založený na výrobě 
referenčních zkušebních těles v reálném měřítku a jejich následné destrukci, což je jediným 
způsobem, jak hodnověrně zjistit hodnotu orientace vláken K. 

V roce 2006 byla Japonskou společností stavebního inženýrství (JSCE) [28] vydána 
doporučení pro navrhování konstrukcí z UHPFRC, která se věnuje i problematice smykové 
únosnosti spáry mezi segmenty. Rovnice stanovující únosnost významově vychází z výsledků 
výzkumu pro konstrukce ze „standardních“ betonů uveřejněného v Beton-Kalenderu [29], který 
je převzatý v americké normě pro navrhování AASHTO. Zmíněný předpis je platný pouze pro 
spoje s epoxidem (a betonované styčníky = wet joints). 

Smykovou únosnost spáry lze matematicky dle JSCE vyjádřit následovně: 

𝑉 = 𝜇 ∗ 𝑓 ∗ 𝜎
( )

∗ 𝐴 + 0,1 ∗ 𝐴 ∗ 𝑓  (13) 

kde: 

𝑉  návrhová smyková únosnost spáry 

𝜇 fixně stanovený součinitel tření 0,45 

𝑓  návrhová tlaková pevnost UHPFRC 

𝜎  průměrné normálové napětí ve spáře 

𝑏 součinitel vyjadřující tvar a úpravu styčníku 

𝐴  plocha smykové roviny v tlačené oblasti průřezu spáry 

Výsledky srovnávajících výpočtů [10] ukazují, že tento předpis je velice konzervativní a 
vlivem podhodnocení účinků tření a nízkých hodnot součinitele b, podhodnocuje reálnou 
smykovou únosnost spáry. 

4.3 ZAHRANIČNÍ VÝZKUM 

Výzkum uveřejněný v ACI Structural Journal [30] se zabýval chováním a smykovou 
únosností spáry mezi segmenty při zohlednění vlivu úpravy spáry (hladké, s velkým zámkem, 
s malými zámky), způsobu lepení (suché/lepené epoxidem v různých tloušťkách) a úrovni 
stlačení spáry. Výsledky výzkumu byly porovnávány s teoretickými hodnotami uvedenými 
v americké návrhové normě. Výsledky výzkumu ukázaly, že na zvýšení smykové únosnosti má 
vliv velikost normálového napětí ve spáře a také, že lepené spoje použitím epoxidu vykazují 
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vyšší únosnost než spoje suché, to však za cenu snížení duktility spoje. Menší počet malých 
smykových zámků vykazuje obecně nižší únosnost, než jeden velký smykový zámek. Je to 
způsobeno nepřesnostmi při spojování segmentů a nedokonalému „zamknutí“ spoje. Při použití 
lepeného spoje však malý počet smykových zámků vykazuje podobnou únosnost jako jeden 
velký zámek. 

 

Obr. 17 Porovnání výsledků pro jeden velký a více malých smykových zámků ve spáře [30] 

Použitá vrstva epoxidu eliminuje imperfekce styku a umožní tak rovnoměrnější rozložení 
smykového napětí. Při porovnání experimentálních výsledků s teoretickými hodnotami bylo 
zjištěno, že norma pro navrhování podhodnocuje únosnost smykové spáry s jedním velkým 
zámkem až o 40 %, zatímco výrazně nadhodnocuje únosnost suchých spojů s malými 
rozptýlenými zámky. Autoři výzkumu tak doporučují aplikaci redukčních součinitelů. 

Výsledky předchozího výzkumu potvrzuje výzkum provedený na Sevillské univerzitě ve 
Španělsku [31], který analyzováním validovaného modelu pro výpočet suché spáry s různým 
počtem smykových zámků prokázal, že americká norma pro navrhování AASHTO 
nadhodnocuje smykovou únosnost spáry bez použití epoxidu pro velký počet smykových 
zámků. Jejich výzkumem dále prokázal, že u spáry s vysokým počtem smykových zámků sice 
dochází k poklesu smykového napětí, ale negativní efekt nerovnoměrného rozložení napětí na 
únosnost je kompenzován zvýšením normálového napětí ve spáře z důvodu nedokonalého 
kontaktu. 
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Výzkum [32] provedený na vzorcích UHPFRC bez použití epoxidu potvrzuje, že chování 
materiálu UHPFRC rovněž odpovídá výše uvedeným předpokladům. Při použití zazubené 
spáry dochází ke křehkému lomu (tedy ke ztrátě duktility spoje) oproti hladkým povrchům, 
které vykazují jednoznačné deformace při dosažení meze únosnosti a „varují“. Výsledky dále 
ukazují, že upravený povrch hladké smykové spáry pískováním má vliv na snížení smykové 
únosnosti spáry. Výzkum rovněž potvrdil, že nejvyšší únosnosti je dosaženo při použití 
zazubené spáry. 

 

Obr. 18 Výpočetní model spáry s trojicí smykových zámků [31] 

Smykové únosnosti segmentových spojů mezi prefabrikáty v prostředí evropských 
norem se v současnosti výrazně věnuje tým zakladatele spol. DURA, a současně externího 
profesora na Putra University v Malajsii, Yel Lei Voo(a). Jeho výzkum je zaměřený na 
prosazení použití prefabrikované technologie UHPFRC mostů do realizace. Z tohoto titulu bylo 
nutné stanovit smykovou únosnost spár mezi segmenty. 

Profesor Voo se ve své práci [33] věnuje zkoušení klíčových částí segmentových mostů 
z UHPFRC pro posouzení návrhu prvního segmentového mostu z UHPFRC v Malajsii. Ve 
svém výzkumu se zaměřuje na testování smykové únosnosti spáry mezi segmenty s rozdílným 
počtem smykových zámků normálovým napětím ve spáře. 
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Obr. 19 Schéma testovaných vzorků [33] 

Výzkum autorů ukazuje, že nejvyšších hodnot smykové únosnosti dosahují spáry 
s největším počtem smykových zámků, zatímco nejnižší únosnosti spáry s pouze jedním 
smykovým zámkem. Výsledky rovněž potvrzují, že významný vliv na únosnost spáry má 
velikost předepnutí spáry, a to přes součinitele tření ve spáře. Bylo však zjištěno, že hodnota 
tohoto součinitele klesá s vyšší hodnotou normálového napětí ve spáře. Důvodem je efekt 
„vyleštění“ spáry při vyšších předpínacích silách. Tento efekt tedy snižuje účinnost podélného 
předpětí, ale za žádných okolností nedochází k jeho negaci. Ke smykové poruše dochází 
výhradně ve vyčnívající části smykových zámků, které se ve styčné ploše hladkým způsobem 
usmyknou. Vysoká tahová pevnost materiálu UHPFRC zvyšuje duktilitu smykového spoje 
spáry díky rozptýlené výztuži, což je patrné z následujícího grafu vztahu relativní deformace a 
zatížení vzorku. 
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Obr. 20 Graf vývoje relativní deformace v závislosti na zatížení vzorku 

Následující tabulka uvádí souhrn naměřených výsledků na různých typech vzorků. 
Výsledky výzkumu jsou provedeny pro jednu materiálovou šarži nabízenou společností DURA. 

Tabulka 4-5 Experimentální vzorky a výsledky 

 

Na základě výše uvedených výsledků odvodil prof. Voo a jeho tým vztah pro výpočet únosnosti 
smykové spáry. Jeho postup je založený na principu superpozice dvou dílčích komponent 
hrajících hlavní roli ve smykové únosnosti spáry. 

Tyto komponenty jsou: 

 Vliv tření na hladkém povrchu spáry bez smykových zámků; 
 příspěvek smykových zámků. 

Matematicky lze tento vztah vyjádřit následovně: 

𝑉 = 𝑉 + 𝑉  (14) 

kde: 

𝑉  smyková únosnost spáry 

𝑉  příspěvek tření ve spáře 
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𝑉  vliv smykových zámků 

Příspěvek tření ve spáře lze dle prof. Voo(a) vyjádřit jako: 

𝑉 = 𝜇 ∗ 𝐴 ∗ 𝜎  (15) 

kde: 

𝜇 statický součinitel tření ve spáře 

𝐴  plocha průřezu spárou při odečtení plochy smykových zámků 

𝜎  průměrné normálové napětí ve spáře 

Vliv smykových zámků lze pak vyjádřit jako: 

𝑉 = 𝐴 ∗ 𝜏  (16) 

kde: 

𝐴  plocha smykového zámku i 

𝑛 počet smykových zámků 

Výzkum prokázal, že se materiál UHPFRC vykazuje dostatečnou duktilitou natolik, že ho lze 
využít k návrhu plastických metod. Smyková napětí 𝜏  tak mohou být vypočtena užitím 

předpisu pro Mohrovu kružnici pro minimální hlavní tahové napětí. 

𝜎 =
𝜎 + 𝜎

2
+ (

𝜎 + 𝜎

2
) + 𝜏  (17) 

Pro případ spáry mezi segmenty lze uvažovat, že: 

𝜎  = 𝜎  

𝜎  = 0 

𝜎  = 𝑓 = 0,9 ∗ 𝑓  (jednoosá tahová pevnost kompozitu) 

Pak: 

𝜏 = (𝑓 +
𝜎

2
) − (

𝜎

2
)  (18) 

V závěru svého výzkumu prof. Voo a jeho tým uvádějí, že pro zpřesnění výpočtu je nutné 
provést další testy na zkušebních vzorcích. 
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Jae Woo Shin se (podobně jako prof. Voo) ve svojí práci [10] věnuje smykové únosnosti 
suchých spár (bez použití epoxidu = dry joints). Jeho výzkum je zaměřen zejména na: 

 zjištění součintele tření 
 získání experimentálních dat pro validaci a verifikaci výpočetních modelů 
 vyjádření rozdílu ve smykové únosnosti spár mezi „standarními“ betony a UHPFRC 
 definici nového návrhového principu pro určení smykové únosnosti pro 

vysokopevnostní betony a UHPFRC 

V přípravné fázi výzkumu byly autorem provedeny velice zajímavé srovnávací výpočty 
smykové únosnosti jednoho konkrétního průřezu při aplikaci všech dostupných návrhových 
principů popsaných výše. 

 

Obr. 21 Smyková únosnost dle různých návrhových přístupu [10] 

Výsledky srovnávacího výpočtu ukazují výraznou různorodost výsledků pro betony 
s vysokou tlakovou pevností (uvažováno s betonem pevnosti 180 MPa). Za rozdílnými 
výsledky stojí zejména vliv součinitele tření ve spáře, který je v každém návrhovém přístupu 
definován jinou hodnotou. 

Srovnání měření deformací spoje mezi „standarními“ betony a UHPFRC ukazují na významný 
vliv rozptýlené výztuže UHPFRC na duktilní chování styčníku. Je tedy bez pochyby, že použití 
UHPFRC pro prefabrikované segmentové konstrukce poskytuje vyšší bezpečnost, oproti 
„standardním“ betonům. 

Ve své práci uvádí autor porovnání experimentálních hodnot s teoretickými výsledky 
získanými použitím různých návrhových přístupů. Z následujícího grafu je patrné, že nejlepší 
shody by bylo dosaženo použitím modelu Rombach Specker [29] při aktualizaci koeficientu 
tření mezi segmenty. Z výsledků je rovněž patrné, že návrhový přístup dle EC2 vysoce 
podhodnocuje smykovou únosnost spáry zejména pro vyšší normálová napětí. 
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Obr. 22 Srovnání experimentálních výsledků s různými návrhovými principy 

Z výsledků výzkumu je patrné že: 

 Smyková pevnost suché spáry opatřené smykovými ozuby je nepřímo závislá na tlakové 
pevnosti materiálu; 

 zvýšení normálového tlakového napětí vede přes součinitel tření k přímému zvýšení 
smykové únosnosti spáry; 

 duktilita spoje je zvýšena použitím rozptýlené výztuže obsažené v UHPFRC; 
 pro správné fungování spáry je vhodné, aby průměrné tlakové normálové napětí ve 

spáře dosahovalo hodnoty alespoň 4,0 MPa; 
 použití validovaných FEA modelů je vhodné k analytickému posouzení smykové 

únosnosti spáry; 
 výsledky experimentu se nejlépe shodují s řešením dle Beton-Kalenderu [29] 

 Na základě zjištěných experimentálních výsledků a rozsáhlého souboru výpočetních 
modelů autor navrhuje vlastní návrhový princip pro výpočet smykové únosnosti spáry mezi 
segmenty založený na principu superpozice vlivu tření a vlivu smykových zámků. Matematicky 
jej lze vyjádřit následovně: 

𝑉 = 𝑉 + 𝑉  (19) 

kde: 

𝑉  smyková únosnost spáry 

𝑉  vliv smykových zámků 

𝑉  příspěvek tření ve spáře 

Předpis pro smykovou únosnost lze pro názornost vyjádřit Mohrovou kružnicí. 
Z následujícího obrázku je patrné, že při nulovém předpětí spáry je únosnost zcela závislá na 
vlivu smykových zámků, a sklon je závislý na součiniteli tření. 
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Obr. 23 Mohrova kružnice únosnosti smykové spáry [10] 

Příspěvek tření ve spáře lze dle [10] vyjádřit jako: 

𝑉 = 𝜇 ∗ 𝐴 ∗ 𝜎  (20) 

kde: 

𝜇 statický součinitel tření ve spáře (= 0,6) 

𝐴  plocha tlačené části průřezu ve spáře (= 𝑏 ∗ ℎ) 

𝜎  průměrné tlakové normálové napětí ve spáře (= ) 

Vliv smykových zámků lze pak vyjádřit jako: 

𝑉 = 𝑓 ∗ 𝑓 ∗ 𝐴  (21) 

kde: 

𝑓 součinitel vlivu úpravy spáry (= −0,5 ∗ 10 ∗ 𝑓 + 0,24) 

𝑓  tlaková pevnost betonu (v MPa) 

𝐴  
plocha základny všech smykových zámků v rovině smyku (v m2) viz 
následující obrázek 
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Obr. 24 Definice rozměrů smykových zámků 

Pro účely výpočtu jsou uvedeny i bezpečností součinitele pro standardní (𝛾 = 2,0) a 
vlákny vyztužený beton (𝛾 = 1,7). UHPFRC jako materiál s rozptýlenou výztuží poskytuje 
vyšší duktilitu a součinitel bezpečnosti je tak snížený. 
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 PŘÍPRAVA EXPERIMENTÁLNÍ ČÁSTI 

5.1 POPIS ZKOUŠKY 

Pro hodnocení vlivu úpravy smykové spáry na její smykovou únosnost bylo rozhodnuto o 
použití zkoušky (angl. Slant shear test), která svými parametry nejlépe vyhovuje možnostem 
zkušebny Kloknerova ústavu. Příprava zkoušky je založena na principech uvedených v normě 
[34]. Princip metody SST zkoušky spočívá v tlakovém zatěžování válcových, nebo 
prizmatických těles, které jsou v polovině svojí výšky přerušeny šikmou spárou ukloněnou o 
úhel 𝜶 od svislice. Těleso je zatíženo ve zkušebním stroji jednoosým tlakem, který je na těleso 
aplikován podobně jako při normové zkoušce pevnosti betonu na krychlích a válcích.  

 

Obr. 25 Schématické znázornění zkušebního tělesa 

Na spáře vznikají vzájemně závislé složky normálového napětí (tlakové napětí kolmo na 
spáru) a smykového napětí v rovině spáry. Nelze tak od sebe oddělit úroveň stlačení spáry a 
působící zatížení smykem. Nicméně pro srovnávací hodnocení jednotlivých úprav spáry pro 
přenos smykových napětí je tato zkouška naprosto dostačující. 

Oproti požadavkům této normy bylo nutné provést zvětšení zkušebních vzorků, aby bylo 
možné spáry vybavit smykovými ozuby v měřítku 1:1. Zároveň byla provedena úprava sklonu 
spáry protínající zkušební těleso z požadovaných 30° na dvojici testovaných vzorků se sklony 
spáry 40° a 50°. Výpočet pevnosti v šikmém smyku byl upraven na základě shodného principu 
transformačních rovnic napětí dle Mohrovy kružnice stejně jako v uvedené normě, ale pro 
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upravené úhly sklonu spáry. Příprava vzorků a vyhodnocení zkoušky bylo provedeno ve shodě 
s požadavky a postupy uvedenými v této normě. Počet vzorků pro každou testovanou skupinu 
byl v souladu s požadavky normy stanoven na 3 kusy. V souladu s požadavkem normy byly 
zhotoveny 3 kusy referenčních vzorků bez přerušení šikmou spárou. 

Pro zajištění materiálových vzorků byla při výrobě zkušebních těles vytvořena doprovodná 
zkušební tělesa pro zjištění tlakové pevnosti použitého materiálu, jeho statického modulu 
pružnosti a tahové pevnosti při tříbodové ohybové zkoušce a rozevření trhliny CMOD. 
Zkoušení doprovodných těles probíhalo ve shodném termínu se zatěžovací zkouškou a jsou tak 
známy skutečné materiálové parametry v době provádění zkoušek. 

Pro podrobnou dokumentaci způsobu poruchy jednotlivých vzorků byl použit 
optometrický video extenzometr ve 2D konfiguraci. Pro účely jeho využití byly všechny vzorky 
opatřeny výrazným nástřikem, který usnadňuje přístroji detekci poruchových oblastí vzorku. 
Přístroj automaticky vyhodnocuje posuny bodů ve velice husté síti pixelů a je tak schopen 
zobrazit deformaci vzorku a vznik poruchových oblastí dříve, než jsou pouhým okem viditelné. 

 

Obr. 26 Kontrastní nástřik vzorku 

5.2 PRINCIPY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Nejjednodušším grafickým znázorněním závislosti smykového a normálové napětí je Mohrova 
kružnice. Pro navrženou zkoušku se jedná o Mohrovu kružnici jednoosé napjatosti, pro kterou 
platí, že jedno z hlavních napětí je vždy nulové a druhá hodnota hlavního napětí odpovídá 
tlakové pevnosti zkoušeného tělesa vyčíslené podílem maximálního vyvolaného zatížení F 
půdorysnou plochou tělesa A. Na takto sestavené kružnici je možné vyčíslit všechny hodnoty 
smykových a normálových napětí na spárách ukloněných od vodorovné osy o úhel α. 
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Obr. 27 Základní princip Mohrovy kružnice 

Pokud za hodnoty úhlu α dosadíme sklony spár zkušebních těles, vypočteme hodnoty 
smykových a normálových napětí pro měřený výsledek zatěžovací zkoušky. 

Ze vzájemného porovnání naměřených výsledků pro různé spáry je pak možné 
extrapolací odhadnout hodnoty součinitele tření v lepené spáře a dále samotnou únosnost spáry 
bez vlivu stlačení, což odpovídá únosnosti lepeného spoje a příspěvku únosnosti samotných 
smykových ozubů. 

 

Obr. 28 Vyhodnocení výsledků zatěžovací zkoušky 

Z obrázku výše je patrné, že v závislosti na změřeném rozdílu napjatostí ve spáře mezi 
vzorky se stejným vystrojením spáry, ale rozdílným úhlem jejího sklonu je možné zjistit 
teoretickou hodnotu smykové únosnosti spáry pro nulovou hodnotu jejího stlačení 
(odpovídající úhlu sklonu spáry α=90°), a ze sklonu spojnice je možné odhadnout hodnotu 
součinitele tření ve spáře. Pro získání přesnějších výsledků bude vhodné provést měření na 
dalších zkušebních tělesech s různými odklony spáry, které doplní nyní extrapolované oblasti 
přesnými daty. Doplňující zkoušky proběhnou v rámci navazujících grantových projektů dle 
možností zajištění zkušebny Kloknerova ústavu pro časově náročné testy. 
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5.3 VÝROBA ZKUŠEBNÍCH TĚLES 

Spára zkušebního tělesa je navržena jako lepená - kontaktní. Výrobu zkušebního tělesa je tedy 
nutné rozdělit na dvě časově oddělené etapy. V první fázi bude vyrobena spodní část 
zkušebního tělesa do bednění opatřeného požadovanou úpravou spáry. Druhý den po betonáži 
bude provedeno odbednění a následná betonáž druhé části tělesa, přičemž v kontaktní spáře je 
bednění tvořeno čelem první části tělesa. Je tak dosaženo dokonalého odlitku provedené spáry. 
Nicméně z časového rozestupu mezi betonáži je zřejmé, že není možné použít pro obě části 
tělesa materiál z jednoho mixu. Betonáž prvků je nutné s ohledem na orientaci výztužných 
vláken přizpůsobit poloze spáry v reálné konstrukci. Z toho důvodu bude betonáž prováděna 
užší bočnicí zkušebního tělesa – viz následující obrázek. 

 
 

První fáze betonáže Druhá fáze betonáže 

Obr. 29 Směr betonáže dle výrobně technické dokumentace 

Vyrobené vzorky budou po zalepení spáry zajištěny pro přepravu dvojicí závitových tyčí 
stlačujících vzorek a budou takto ponechány až do okamžiku zkoušení. 

 

Obr. 30 Zajištění zkušebních těles předepnutím spáry 
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5.4 VYSTROJENÍ SPÁRY 

Spáry v tělesech jsou navrženy jako lepené – kontaktní. Pro lepení bude použit dvousložkový 
epoxidový tmel MAPEI v přebytku s mírným stlačením spáry.  

Za účelem stanovení nejvhodnější úpravy spáry jsou navrženy tři druhy její úpravy: 

1) Spára je ponechána jako hladká, bez úpravy 
2) Spára je opatřena malými smykovými ozuby odpovídající svým tvarem požadavku 

ČSN EN 1992-1 
3) Spára s jedním velkým smykovým ozubem 

Grafické znázornění navrhovaných úprav je uvedeno na následujícím obrázku. 

(1) Bez úpravy (2) Malé ozuby dle ČSN EN 1992-1 (3) Velký smykový ozub 

Obr. 31 Schéma jednotlivých úprav spáry 

5.5 SKLON SPÁRY 

Určení úhlu odklonu spáry od horizontály je esenciální pro správnou funkci zkoušky. Pro 
každou úpravu spáry existuje minimální úhel jejího odklonu (nazvěme např. 𝛼crit), při kterém 
nedojde ke smykovému porušení vzorku, ale k jeho tlakovému porušení (rozdrcení). Bohužel 
tento úhel není a nemůže být pro různé úpravy spáry shodný. Na druhou stranu je vhodné 
testovat únosnost spáry s různými úpravami na vzorcích se stejným odklonem spáry od 
horizontály, čímž je možné okamžitě vzájemně porovnávat vliv úpravy na smykovou únosnost. 
Vzhledem k tomu, že hodnotu úhlu 𝛼crit lze před provedením prvních testů jen těžko 
předpovídat, je nutné provést zkoušku na vzorcích s minimálně dvěma úhly odklonu spáry od 
svislice a to v předběžně odhadnutých hodnotách 𝛼1 = 40° a 𝛼2 = 50°. Velikost úhlů odklonu 
od svislice je zvolena symetricky vzhledem k maximální hodnotě smykového napětí 
odpovídajícího úhlu 45°. Na Mohrově kružnici se tak jedná o body se stejnou hodnotou 
smykového napětí 𝜏 při různých úrovních stlačení spáry 𝜎 . 
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Obr. 32 Zdůvodnění zvoleného sklonu spáry na Mohrově kružnici 

Velikosti působících napětí na spáře (normálové  𝜎  a smykové napětí 𝜏) budou 
vypočteny použitím transformačních rovnic napětí dle Mohrovy kružnice. Pro jednoosou 
napjatost zkušebního tělesa lze tato napětí vyjádřit následovně: 

𝜎 =
𝜎

2
+

𝜎

2
∗ cos (2𝛼) (22) 

𝜏 = −
𝜎

2
∗ sin (2𝛼) (23) 

Přičemž:  

𝜎 =
𝐹

𝐴
 (24) 

𝐴 = 𝐵 ∗ 𝑡 (25) 

F … Působící zatížení  

Výsledky zatěžovacích zkoušek budou přehledně prezentovány na Mohrově kružnici, která 
umožňuje znázornit závislost smykových a normálových napětí na únosnost vzorku. Pro 
porušení smykem bude aplikováno Mohr-Coulombovo kritérium únosnosti, které je vhodné pro 
křehké materiály, jakým je i UHPFRC. 

5.6 MATERIÁL A POČET VZORKŮ 

Z hlediska minimálního rozsahu statistického souboru, možnosti vyčíslit směrodatnou 
odchylku a variační koeficienty, je nutné zhotovit od každého typu spáry min. 3 ks zkušebních 
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těles. Celkem je tedy nutné zhotovit minimálně 9 ks těles s úhlem odklonu spáry 𝛼1 a 9 ks těles 
s úhlem odklonu spáry 𝛼2. Celkem je tedy nutné vyrobit 18 ks těles s ukloněnou spárou. Pro 
referenční vazbu zkoušky je dále vhodné vyrobit 3 zkušební tělesa, která nebudou opatřena 
žádnou spárou a bude na nich de-facto měřena tlaková pevnost zkušebního tělesa. 

Pro kontrolu size-effectu na celkovou pevnost zkušebního tělesa je nutné provést 
srovnávací zkoušku tlakové pevnosti materiálu na standardizovaných zkušebních tělesech. Pro 
zjištění tahové pevnosti je pak dále nutné provést tříbodovou ohybovou zkoušku na 
standardizovaných trámcích. 

Pro výrobu těles bude použit materiál UHPFRC třídy min. C120 s rozptýlenou výztuží 
tvořenou ocelovými drátky v objemovém podílu 1,5%. 

Rozměr zkušebního tělesa je stanoven na H=600mm, B=250mm a t=120mm. Celkový 
objem jednoho zkušebního tělesa je tedy 0,018m3. Pro celkový počet 21 vzorků (3x3 typy spár 
s úhlem 𝛼1, 3x3 typy spár s úhlem 𝛼2, + 3 referenční tělesa bez spáry) je objem UHPFRC 
0,378m3. Tento objem však nezohledňuje množství UHPFRC nutné pro zhotovení zkušebních 
těles pro standardní zkoušky tahové a tlakové pevnosti použitého materiálu. 

 

𝛼1 = 40° → 

 

  

 3ks 3ks 3ks 
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𝛼2 = 50° → 

 

  

 3ks 3ks 3ks 

Referenční těleso 

(bez spáry) 

 

  

 3ks   

Obr. 33 Sestava zkušebních těles 
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 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6.1 HODNOCENÍ VLIVU „SIZE EFFECT“ 

Pro správné vyhodnocení výsledků zatěžovací zkoušky je nutné vliv rozměrů zkušebních těles 
na základní pevnostní charakteristiky použitého materiálu. Pro betonové a UHPFRC je obecně 
známo, že zvětšování zkoušeného tělesa vede vždy ke snížení globálně hodnocené pevnosti 
použitého materiálu. Příčinou tohoto chování je pravděpodobně zvětšující se pravděpodobnost 
vzniku poruchové oblasti s rostoucím objemem použitého materiálu. 

K hodnocení vlivu „Size Effect“ byly zhotoveny 3 kusy referenčního tělesa bez 
přerušení šikmou spárou, na kterých byla provedena zkouška pevnosti v jednoosém tlaku, 
podobně jako při zkoušce tlakové pevnosti betonu na normových krychlích a válcích. 
Sledováno bude o kolik se zmenší měřená tlaková pevnost na zatěžovaném vzorku oproti 
normovému tělesu. 

Tabulka 6-1 Výsledky tlakové pevnosti materiálu na normových krychlích 100x100mm 

 

Tabulka 6-2 Výsledky tlakové pevnosti materiálu na referenčním zkušebním tělese  

 

a        
[mm]

b         
[mm]

h            
[mm]

179 99,7 99,2 99,8 2370 2400 1573 159,0
180 99,8 100,4 99,7 2345 2350 1544 154,1
181 99,6 101,0 99,7 2365 2360 1515 150,6

2370 154,6

26,5 4,2

1,1 2,7

Napětí           
v tlaku    
[MPa]

UHPC, 1,5 % rozptýlené výztuže, výroba: 16. 2. 2021, termín zkoušky: 31. 5. 2021 - stáří: 106 dní

Označení 
vzorku                  

Rozměry

PRŮMĚRNÁ HODNOTA:

Směrodatná odchylka

Variační koeficient [%]

Hmotnost    
[g]

Objemová 
hmotnost  

[kg.m-3]

Tlaková síla      
[kN]

a        
[mm]

b         
[mm]

h            
[mm]

REF-1 250,0 120,0 600,0 43200 2400 3774 125,8
REF-2 250,0 120,0 600,0 43200 2400 3823 127,4
REF-3 250,0 120,0 600,0 43200 2400 3925 130,8

2400 128,0

0,0 2,6

0,0 2,0

Napětí           
v tlaku    
[MPa]

UHPC, 1,5 % rozptýlené výztuže, výroba: 16. 2. 2021, termín zkoušky: 01. 06. 2021 - stáří: 107 dní

Označení 
vzorku                  

Rozměry

PRŮMĚRNÁ HODNOTA:

Směrodatná odchylka

Variační koeficient [%]

Hmotnost    
[g]

Objemová 
hmotnost  

[kg.m-3]

Tlaková síla      
[kN]
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Z vypočtených výsledků je patrné, že hodnoty vypočtené tlakové pevnosti na referenčním 
tělese jsou obdobně homogenní, jako při normové zkoušce tlakové pevnosti materiálu na 
krychlích. Oba výsledky je tak možné dobře porovnávat. Z normové zkoušky tlakové pevnosti 
betonu zjišťujeme, že naměřená průměrná hodnota tlakové pevnosti dosahuje hodnoty 154,6 
MPa, zatímco pro zkušební tělesa větších rozměrů je hodnota tlakové pevnosti 128,0 MPa. 
Předpoklady pro hodnocení vlivu „Size Effect“ jsou tedy splněny a větší těleso opravdu 
vykazuje nižší hodnoty tlakové pevnosti o 17,2 %. Pro ověřovací výpočty zohledňující pevnost 
materiálu v tlaku bude pro všechny zkušební vzorky redukována hodnota tlakové pevnost 
součinitelem 𝛾 = 0,83. 

6.2 TAHOVÉ PEVNOSTI MATERIÁLU 

V rámci přípravy zkoušky byly provedeny tříbodové ohybové zkoušky doprovodných těles 
(trámce 100x100x400mm) pro zajištění hodnot tahové pevnosti materiálu, kterou není možné 
v rámci nastaveného způsobu zkoušky měřit přímo na zkušebních tělesech. Materiálová 
zkouška proběhla standardizovaným průběhem na tělese se zářezem, které je podrobeno 
tříbodové ohybové zkoušce, při které je sledován stav rozevření trhliny vznikající v místě 
zářezu. 

 

Obr. 34 Typický výsledek tříbodové ohybové zkoušky 

Sledovaným parametrem je tahová pevnost materiálu v ohybu při dosažení šířky trhliny 
v hodnotě 0,5mm, což dle označení na grafu odpovídá hodnotě 𝝈1. Tato hodnota je 
v předpisech pro navrhování označována jako fR1, popř. fCMOD=0.5 a jedná se o tahovou 
pevnost kompozitu v ohybu. 
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Tabulka 6-3 Vyhodnocení tahové pevnosti tělesa A 

 

Tabulka 6-4 Vyhodnocení tahové pevnosti tělesa B 

 

Tabulka 6-5 Vyhodnocení tahové pevnosti tělesa C 

 

  

σ1 pro 
CMOD           

   0,5 mm

σ1 pro 
CMOD          

  1,5 mm

σ1 pro 
CMOD        

2,5 mm

σ1 pro 
CMOD       

3,5 mm

183 18,9 12,8 12,1 11,7 9,9 8,5

184 27,5 18,6 18,0 17,0 15,0 12,5

185 20,2 13,8 13,1 11,9 10,1 8,9

15,1 14,4 13,5 11,7 10,0
3,1 3,2 3,0 2,9 2,2

20,8 21,9 22,2 24,8 22,1

Napětí          
 v tahu za 
ohybu při 

porušení σu  
[MPa]

Napětí v tahu za ohybu při různých hodnotách 
rozevření trhliny CMOD [MPa]

Průměrná hodnota:
Směrodatná odchylka

Variační koeficient [%]

Označení 
vzorku

Síla při 
porušení 

[kN]

σ1 pro 
CMOD           

   0,5 mm

σ1 pro 
CMOD          

  1,5 mm

σ1 pro 
CMOD        

2,5 mm

σ1 pro 
CMOD       

3,5 mm

229 24,1 16,4 16,2 15,1 12,4 10,3

230 26,5 18,0 17,8 16,1 13,4 10,8

231 20,9 12,6 12,4 11,7 10,3 8,3

15,6 15,5 14,3 12,0 9,8
2,7 2,8 2,3 1,6 1,3

17,6 17,9 16,1 13,1 13,5

Průměrná hodnota:
Směrodatná odchylka

Variační koeficient [%]

Označení 
vzorku

Síla při 
porušení 

[kN]

Napětí          
 v tahu za 
ohybu při 

porušení σu  
[MPa]

Napětí v tahu za ohybu při různých hodnotách 
rozevření trhliny CMOD [MPa]

σ1 pro 
CMOD           

   0,5 mm

σ1 pro 
CMOD          

  1,5 mm

σ1 pro 
CMOD        

2,5 mm

σ1 pro 
CMOD       

3,5 mm

256 17,3 11,5 11,3 10,4 9,6 9,5

257 22,5 15,8 15,1 14,7 12,2 10,5

258 24,2 15,7 15,5 14,2 12,0 10,1

14,3 14,0 13,1 11,3 10,0
2,5 2,3 2,4 1,4 0,5

17,3 16,6 18,0 12,8 5,0

Průměrná hodnota:
Směrodatná odchylka

Variační koeficient [%]

Označení 
vzorku

Síla při 
porušení 

[kN]

Napětí          
 v tahu za 
ohybu při 

porušení σu  
[MPa]

Napětí v tahu za ohybu při různých hodnotách 
rozevření trhliny CMOD [MPa]
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Tabulka 6-6 Vyhodnocení tahové pevnosti tělesa D 

 

Tabulka 6-7 Vyhodnocení tahové pevnosti tělesa E 

 

Tabulka 6-8 Vyhodnocení tahové pevnosti tělesa F 

 

 Z vypočtených výsledků je zřejmé, že  pro tělesa A, B, C a E byly naměřeny očekávané 
hodnoty tahové pevnosti přibližně 15,0 MPa. U tělesa D pak nižší hodnota 12,0 MPa a pro 
tělesa F pouhých 9,1 MPa. 

σ1 pro 
CMOD           

   0,5 mm

σ1 pro 
CMOD          

  1,5 mm

σ1 pro 
CMOD        

2,5 mm

σ1 pro 
CMOD       

3,5 mm

273 20,6 14,0 13,8 12,1 10,2 8,7

274 12,9 9,0 8,8 8,2 7,6 6,9

275 19,5 12,8 12,6 11,9 10,2 8,6

11,9 11,7 10,7 9,3 8,1
2,6 2,6 2,2 1,5 1,0

21,9 22,2 20,5 16,1 12,5

Napětí          
 v tahu za 
ohybu při 

porušení σu  
[MPa]

Napětí v tahu za ohybu při různých hodnotách 
rozevření trhliny CMOD [MPa]

Průměrná hodnota:
Směrodatná odchylka

Variační koeficient [%]

Označení 
vzorku

Síla při 
porušení 

[kN]

σ1 pro 
CMOD           
0,5 mm

σ1 pro 
CMOD          
1,5 mm

σ1 pro 
CMOD        
2,5 mm

σ1 pro 
CMOD       
3,5 mm

311 30,9 20,7 20,1 19,5 19,5 19,5

312 20,4 13,6 13,5 12,1 10,4 8,1

313 18,4 12,4 12,0 12,3 10,2 8,6

15,6 15,2 14,6 13,4 12,1
4,5 4,3 4,2 5,3 6,4

29,1 28,4 28,8 39,7 53,4

Napětí          
v tahu za 
ohybu při 

porušení σu 

[MPa]

Napětí v tahu za ohybu při různých hodnotách 
rozevření trhliny CMOD [MPa]

Průměrná hodnota:
Směrodatná odchylka

Variační koeficient [%]

Označení 
vzorku

Síla při 
porušení 

[kN]

σ1 pro 
CMOD           
0,5 mm

σ1 pro 
CMOD          
1,5 mm

σ1 pro 
CMOD        
2,5 mm

σ1 pro 
CMOD       
3,5 mm

323 11,7 7,2 6,2 5,1 4,2 3,7

324 16,8 12,2 12,0 10,5 9,3 8,1

325 11,6 8,0 8,0 6,7 5,8 4,4

9,1 8,7 7,4 6,4 5,4
2,7 3,0 2,8 2,6 2,4

29,7 34,0 37,3 40,5 43,8

Průměrná hodnota:
Směrodatná odchylka

Variační koeficient [%]

Označení 
vzorku

Síla při 
porušení 

[kN]

Napětí          
v tahu za 
ohybu při 

porušení σu 

[MPa]

Napětí v tahu za ohybu při různých hodnotách 
rozevření trhliny CMOD [MPa]
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Pro hodnocení pevnosti smykových ozubů je důležité znát nejen tahovou pevnost materiálu za 
ohybu, ale zejména tahovou pevnost materiálu v prostém tahu. Díky rozsáhlým zkušenostem 
Kloknerova ústavu s materiálem UHPFRC a vypracovaným metodikám pro zkoušení a 
navrhování materiálu UHPFRC víme, že hodnoty tahové pevnosti materiálu v prostém tahu 
dosahují polovičních hodnot tahových pevností materiálu získaných tříbodovou zkouškou. Pro 
zkušební tělesa tak můžeme sestavit následující tabulku s uvedení tahových pevností v ohybu 
a prostém tahu. 

Tabulka 6-9 Tahové pevnosti kompozitu 

Tahová 
pevnost 

A B C D E F 

Ohyb [MPa] 15,1 15,6 14,3 11,9 15,6 9,1 
Prostý tah [MPa] 7,6 7,8 7,2 6,0 7,8 4,6 

6.3 SLEDOVÁNÍ OPTICKÝM VIDEO EXTENZOMETREM 

Z hlediska hodnocení způsobu porušení vzorků, iniciace prvních trhlin a definice poruchové 
oblasti byl při zatěžovacích zkouškách použit optický video extenzometr ve 2D konfiguraci 
napojený na silový výstup zatěžovacího stroje pro možnost zpětného párování výstupů. Funkce 
přístroje je založena na sledování vzájemného posunu snímaných pixelů během zatěžovací 
zkoušky vztaženého k nulovému stavu zatěžovací zkoušky. Tímto způsobem je možné 
zaznamenat ve formě videozáznamu přetvoření zkušebního vzorku během zatěžovací zkoušky 
a odhalit místa se špičkami napětí, ve kterých následně dochází k iniciaci vzniku trhlin. Pro 
správnou funkci přístroje bylo nutné opatřit jejich zaznamenávanou plochu kontrastním 
nástřikem. 

Pro představu podoby zaznamenaných výsledků je v následující části uvedena obrazová 
dokumentace typického průběhu zkoušky. Z uvedeného náhledu je patrné, že způsob 
provedeného měření má zásadní přínos pro způsob vyhodnocení zatěžovací zkoušky. 
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Zahájení zkoušky Iniciace poruchy Rostoucí poruchové oblasti 

 
 

 

Vznik první trhliny Rozvoj trhilny a rostoucí napjatost 
ve spáře 

Rostoucí napjatost ve spáře 
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Napjatost těsně před poruchou 
vzorku 

Usmyknutí spáry – konec zkoušky  

Obr. 35 Typický průběh zkoušky sledovaný optickým extenzometrem 

6.4 TYP PORUCHY ZKUŠEBNÍHO TĚLESA 

Po provedení zatěžovacích zkoušek sedmi skupin zkušebních vzorků po třech kusech je u 
některých konkrétních výsledků patrná výrazná odchylka od ostatních vzorků ve skupině. 
Typicky u vzorků s hladkou spárou, kde se na smykové únosnosti podílí pouze vliv tření ve 
spáře, je zcela zásadní kvalita provedení lepeného spoje. U vzorku B-3 byla po provedení 
zkoušky a odhalení celé plochy spáry patrná oprava lepeného spoje nanesením nové vrstvy 
lepidla na předchozí již zavadlou vrstvu. U vzorku A-3 lze předpokládat, že nebylo pečlivě 
provedeno odstranění odbedňovacího oleje a přilnavost lepidla k matrici UHPFRC tak byla 
snížena. Z měřených výsledků je patrné, že správné a kvalitní provedení spáry je esenciální pro 
přenos smykových sil. Při porušení technologického postupu aplikace lepidla může (zejména 
pro hladké spáry) dojít k výrazné redukci součinitele tření a tím ke smykové únosnosti spáry 
mezi segmenty mostních konstrukcí. 

Po provedení zkoušky byly hodnoceny typy porušení zkušebních těles dle požadavků normy: 

- Typ A:  Kohezní porušení v některé z betonových částí 
- Typ B:  Adhezní porušení na některém z lepených povrchů betonu 
- Typ C:  Kohezní porušení uvnitř vrstvy adheziva 
- Typ D:  Adhezní porušení na obou lepených površích betonu 
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Obr. 36 Napjatost na spáře a způsoby poruchy vzorku  
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6.5 VÝSLEDKY ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 

6.5.1 Referenční tělesa bez spáry 

Referenční tělesa po provedení zkoušky vykazovala shodný způsob porušení příčným tahem 
(podobně jako při normové zkoušce pevnosti betonu na krychlích). Měřené hodnoty tlakové 
pevnosti vzorku jsou v rámci testované skupiny homogenní. 

Tabulka 6-10 Referenční tělesa bez spáry 

Těleso REF-1 REF-2 REF-3 

Fotografie 

 

 

 

Typ 
poruchy 

Příčným tahem Příčným tahem Příčným tahem 

Síla [kN] 3773,7 3823,4 3925,4 

Tabulka 6-11 Tlaková pevnost dle měření na doprovodných tělesech pro referenční vzorek 

 

Redukovaná tlaková pevnost pro zkušební těleso činí: 

a        
[mm]

b         
[mm]

h            
[mm]

179 99,7 99,2 99,8 2370 2400 1573 159,0
180 99,8 100,4 99,7 2345 2350 1544 154,1
181 99,6 101,0 99,7 2365 2360 1515 150,6

2370 154,6

26,5 4,2

1,1 2,7

Napětí           
v tlaku    
[MPa]

UHPC, 1,5 % rozptýlené výztuže, výroba: 16. 2. 2021, termín zkoušky: 31. 5. 2021 - stáří: 106 dní

Označení 
vzorku                  

Rozměry

PRŮMĚRNÁ HODNOTA:

Směrodatná odchylka

Variační koeficient [%]

Hmotnost    
[g]

Objemová 
hmotnost  

[kg.m-3]

Tlaková síla      
[kN]
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𝑓 , = 0,83 ∗ 154,6 = 128,3 𝑀𝑃𝑎. (26) 

 

Obr. 37 Výsledek zatěžovací zkoušky referenčního tělesa 

6.5.2 Těleso A – hladká spára sklon 40° 

Vzorky skupiny A s hladkou spárou bez ozubů s odklonem spáry 40° od příčné osy vykazovaly 
po provedení zkoušky shodný způsob poruchy hladkým usmyknutím ve spáře. Měřené hodnoty 
maximální únosnosti jsou pro první dva vzorky A-1 a A-2 totožné, u vzorku A-3 byla naměřena 
výrazně nižší hodnota. Pravděpodobné příčiny snížení únosnosti vzorku jsou v textu 
diskutovány výše. 

Tabulka 6-12 Těleso A 

Těleso A-1 A-2 A-3 

Fotografie 

 

 

 

Typ poruchy B B B 

Síla [kN] 1357,9 1357,8 1118,8 
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Tabulka 6-13 Tlaková pevnost dle měření na doprovodných tělesech pro těleso A 

 

Redukovaná tlaková pevnost pro zkušební těleso činí: 

𝑓 , = 0,83 ∗ 150,6 = 125,0 𝑀𝑃𝑎. (27) 

 

Obr. 38 Výsledek zatěžovací zkoušky pro těleso A 

  

a        
[mm]

b         
[mm]

h            
[mm]

223 99,8 100,5 99,8 2367 2360 1484 148,0
224 99,8 100,2 99,9 2371 2370 1572 157,2
225 99,7 100,6 99,8 2406 2400 1470 146,6

2380 150,6

20,8 5,8

0,9 3,8

Napětí           
v tlaku    
[MPa]

UHPC, 1,5 % rozptýlené výztuže, výroba: 18. 2. 2021, termín zkoušky: 31. 5. 2021 - stáří: 104 dní

PRŮMĚRNÁ HODNOTA:

Směrodatná odchylka

Variační koeficient [%]

Označení 
vzorku                  

Rozměry

Hmotnost    
[g]

Objemová 
hmotnost  

[kg.m-3]

Tlaková síla      
[kN]



    

59 /105 
  

Spáry mezi segmenty mostů z UHPFRC 

6.5.3 Těleso B – hladká spára sklon 50° 

Vzorky skupiny B s hladkou spárou bez ozubů s odklonem spáry 50° od příčné osy vykazovaly 
po provedení zkoušky shodný způsob poruchy hladkým usmyknutím ve spáře. Měřené hodnoty 
maximální únosnosti jsou pro první dva vzorky B-1 a B-2 relativně homogenní, u vzorku B-3 
byla naměřena výrazně nižší hodnota. Na vzorku B-3 byla patrná oprava lepeného spoje 
nanesením další vrstvy lepidla na předchozí, již zavadlou vrstvu. 

Tabulka 6-14 Těleso B 

Těleso B-1 B-2 B-3 

Fotografie 

 
 

 

Typ 
poruchy 

B B C 

B : C = 66 : 34 

Síla [kN] 939,8 1056,8 781,8 

Tabulka 6-15 Tlaková pevnost dle měření na doprovodných tělesech pro těleso B 

 

Redukovaná tlaková pevnost pro zkušební těleso činí: 

𝑓 , = 0,83 ∗ 134,9 = 112,0 𝑀𝑃𝑎. (28) 

a        
[mm]

b         
[mm]

h            
[mm]

250 100,1 97,6 99,8 2359 2420 1270 130,0
251 99,8 97,8 99,8 2387 2450 1405 143,9
252 99,9 99,1 99,8 2353 2380 1296 130,9

2420 134,9

35,1 7,8

1,5 5,8

Napětí           
v tlaku    
[MPa]

UHPC, 1,5 % rozptýlené výztuže, výroba: 22. 2. 2021, termín zkoušky: 31. 5. 2021 - stáří: 100 dní

PRŮMĚRNÁ HODNOTA:

Směrodatná odchylka

Variační koeficient [%]

Označení 
vzorku                  

Rozměry

Hmotnost    
[g]

Objemová 
hmotnost  

[kg.m-3]

Tlaková síla      
[kN]
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Obr. 39 Výsledek zatěžovací zkoušky pro těleso B 

6.5.4 Těleso C – malé ozuby sklon 40° 

Vzorky skupiny C se spárou vystrojenou malými ozuby s odklonem spáry 40° od příčné osy 
vykazovaly po provedení zkoušky shodný způsob poruchy usmyknutím ve spáře. Měřené 
hodnoty maximální únosnosti jsou homogenní. 

Tabulka 6-16 Těleso C 

Těleso C-1 C-2 C-3 

Fotografie 

 
 

 

Typ 
poruchy 

B B B 

Síla [kN] 2435,1 2511,5 2517,0 
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Tabulka 6-17 Tlaková pevnost dle měření na doprovodných tělesech pro těleso C 

 

Redukovaná tlaková pevnost pro zkušební těleso činí: 

𝑓 , = 0,83 ∗ 145,1 = 120,4 𝑀𝑃𝑎. (29) 

 

Obr. 40 Výsledek zatěžovací zkoušky pro těleso C 

  

a        
[mm]

b         
[mm]

h            
[mm]

267 99,8 98,6 99,7 2337 2380 1375 139,7
268 99,8 98,8 99,9 2332 2370 1530 155,2
269 99,7 98,4 99,8 2347 2400 1378 140,5

2380 145,1

15,3 8,7

0,6 6,0

Napětí           
v tlaku    
[MPa]

UHPC, 1,5 % rozptýlené výztuže, výroba: 24. 2. 2021, termín zkoušky: 31. 5. 2021 - stáří: 98 dní

PRŮMĚRNÁ HODNOTA:

Směrodatná odchylka

Variační koeficient [%]

Označení 
vzorku                  

Rozměry

Hmotnost    
[g]

Objemová 
hmotnost  

[kg.m-3]

Tlaková síla      
[kN]
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6.5.5 Těleso D – malé ozuby sklon 50° 

Vzorky skupiny D se spárou vystrojenou malými ozuby s odklonem spáry 50° od příčné osy 
vykazovaly po provedení zkoušky shodný způsob poruchy usmyknutím ve spáře. Měřené 
hodnoty maximální únosnosti jsou relativně homogenní. 

Tabulka 6-18 Těleso D 

Těleso D-1 D-2 D-3 

Fotografie 

 

 
 

Typ 
poruchy 

B B B 

Síla [kN] 1919,7 1846,8 1737,5 

Tabulka 6-19 Tlaková pevnost dle měření na doprovodných tělesech pro těleso D 

 

Redukovaná tlaková pevnost pro zkušební těleso činí: 

𝑓 , = 0,83 ∗ 140,6 = 116,7 𝑀𝑃𝑎. (30) 

a        
[mm]

b         
[mm]

h            
[mm]

305 99,7 100,6 99,9 2365 2360 1447 144,3
306 99,9 99,1 99,9 2343 2370 1285 129,8
307 99,9 98,5 99,9 2345 2390 1454 147,8

2370 140,6

15,3 9,5

0,6 6,8

Napětí           
v tlaku    
[MPa]

UHPC, 1,5 % rozptýlené výztuže, výroba: 26. 2. 2021, termín zkoušky: 31. 5. 2021 - stáří: 96 dní

PRŮMĚRNÁ HODNOTA:

Směrodatná odchylka

Variační koeficient [%]

Označení 
vzorku                  

Rozměry

Hmotnost    
[g]

Objemová 
hmotnost  

[kg.m-3]

Tlaková síla      
[kN]
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Obr. 41 Výsledek zatěžovací zkoušky pro těleso D 

6.5.6 Těleso E – VELKÝ OZUB sklon 40° 

Vzorky skupiny E se spárou vystrojenou velkým ozubem s odklonem spáry 40° od příčné osy 
vykazovaly po provedení zkoušky shodný způsob kombinované poruchy příčným tahem a 
usmyknutím ve spáře. Tento typ poruchy souvisí s nižším úhlem odklonu spáry a tím se 
sníženým smykovým namáháním ozubu. Současně s působícím smykovým napětím dochází 
v okolí ozubu ke koncentraci příčných tahových normálových napětí, které způsobují rozvoj 
svislých trhlin. Tento jev lze jednoduše popsat jako roztlačení vzorku klínem tvořený 
smykovým ozubem. Pro hodnocení smykové únosnosti spáry jsou výsledky této skupiny 
zatížené jistou nepřesností plynoucí z nadhodnocení celkové únosnosti vzorku, u kterého  
nedošlo k hladkému usmyknutí ve spáře procházející kořenem ozubu. 

Tabulka 6-20 Těleso E 

Těleso E-1 E-2 E-3 

Fotografie 

   

Typ poruchy A / B A / B A / B 

Síla [kN] 1306,3 1662,3 1538,8 
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Tabulka 6-21 Tlaková pevnost dle měření na doprovodných tělesech pro těleso E 

 

Redukovaná tlaková pevnost pro zkušební těleso činí: 

𝑓 , = 0,83 ∗ 141,3 = 117,3 𝑀𝑃𝑎. (31) 

 

Obr. 42 Výsledek zatěžovací zkoušky pro těleso E 

 

  

a        
[mm]

b         
[mm]

h            
[mm]

317 99,6 101,4 99,7 2422 2410 1365 135,2
318 99,7 101,9 99,9 2418 2380 1438 141,5
319 99,8 89,7 99,8 2161 2420 1319 147,3

2400 141,3

20,8 6,1

0,9 4,3

Napětí           
v tlaku    
[MPa]

UHPC, 1,5 % rozptýlené výztuže, výroba: 1. 3. 2021, termín zkoušky: 31. 5. 2021 - stáří: 93 dní

PRŮMĚRNÁ HODNOTA:

Směrodatná odchylka

Variační koeficient [%]

Označení 
vzorku                  

Rozměry

Hmotnost    
[g]

Objemová 
hmotnost  

[kg.m-3]

Tlaková síla      
[kN]
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6.5.7 Těleso F – VELKÝ OZUB sklon 50° 

Vzorky skupiny F se spárou vystrojenou velkým ozubem s odklonem spáry 50° od příčné osy 
vykazovaly po provedení zkoušky shodný způsob poruchy usmyknutím ve spáře. Měřené 
hodnoty maximální únosnosti jsou relativně homogenní. Výsledky této skupiny jsou oproti 
předchozí skupině použitelné pro hodnocení smykové únosnosti. 

Tabulka 6-22 Těleso F 

Těleso F-1 F-2 F-3 

Fotografie 

 

  

Typ 
poruchy 

B B B 

Síla [kN] 915,1 1044,2 1069,6 

Tabulka 6-23 Tlaková pevnost dle měření na doprovodných tělesech pro těleso F 

 

Redukovaná tlaková pevnost pro zkušební těleso činí: 

𝑓 , = 0,83 ∗ 141,3 = 117,3 𝑀𝑃𝑎. (32) 

 

 

a        
[mm]

b         
[mm]

h            
[mm]

317 99,6 101,4 99,7 2422 2410 1365 135,2
318 99,7 101,9 99,9 2418 2380 1438 141,5
319 99,8 89,7 99,8 2161 2420 1319 147,3

2400 141,3

20,8 6,1

0,9 4,3

Napětí           
v tlaku    
[MPa]

UHPC, 1,5 % rozptýlené výztuže, výroba: 1. 3. 2021, termín zkoušky: 31. 5. 2021 - stáří: 93 dní

PRŮMĚRNÁ HODNOTA:

Směrodatná odchylka

Variační koeficient [%]

Označení 
vzorku                  

Rozměry

Hmotnost    
[g]

Objemová 
hmotnost  

[kg.m-3]

Tlaková síla      
[kN]
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Obr. 43 Výsledek zatěžovací zkoušky pro těleso F 

6.6 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

K hodnocení vlivu úpravy smykové spáry na její únosnost postačí provést jednoduché 
porovnání smykového napětí ve spáře na mezi únosnosti. K jeho výpočtu byly využity 
transformační rovnice. Z výsledků uvedených v následující tabulce je patrné, že nejvyšších 
hodnot smykového napětí na mezi únosnosti bylo dosaženo u spár vystrojených souborem 
několika menších smykových ozubů. Velikost přeneseného smykového napětí byla oproti 
hladké spáře přibližně zdvojnásobena. Pro spáry s jedním velkým ozubem vidíme nárůst 
přeneseného smykové napětí, ale jeho zvětšení není zdaleka tak dramatické, jako pro spáry 
s menšími ozuby. 

Tabulka 6-24 Tabulkové porovnání měřených výsledků a výpočet normálových a smykových napětí na spáře 

 

Reference A B C D E F
[°] - 50,0 40,0 50,0 40,0 50,0 40,0

[rad] 0,9 0,7 0,9 0,7 0,9 0,7
Typ zazubení [-] - hladká hladká malé ozuby malé ozuby velký ozub velký ozub
Vzorek 1 [kN] 3773,7 1357,9 939,8 2435,1 1919,7 1306,3 915,1
Vzorek 2 [kN] 3823,4 1357,8 1056,8 2511,5 1846,8 1662,3 1044,2
Vzorek 3 [kN] 3925,4 621,1 781,8 2517,0 1737,5 1538,8 1069,6
Střední hodnota [kN] 3840,8 1112,3 926,1 2487,9 1834,7 1502,5 1009,6
Směrodatná odchylka [kN] 63,1 347,3 112,7 37,4 74,9 147,6 67,6
Variační koeficient [%] 1,6% 31,2% 12,2% 1,5% 4,1% 9,8% 6,7%
Šířka vzorku [mm]
Tloušťka vzorku [mm]

Půdorysná plocha vzorku [mm2]
Maximální tlakové napětí [MPa] -128,0 -37,1 -30,9 -82,9 -61,2 -50,1 -33,7
Normálové napětí na spáře [MPa] - -15,3 -18,1 -34,3 -35,9 -20,7 -19,7
Smykové napětí na spáře [MPa] - 18,3 15,2 40,8 30,1 24,7 16,6
Poměr smykové a normálové síly [-] 1,2 0,8 1,2 0,8 1,2 0,8

Typ tělesa / úprava spáry

250,0
120,0

30000,0

Veličina Jednotky

Úhel sklonu spáry od svislice
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Z hlediska statistického vyhodnocení dat je patrné, že největší hodnoty variačního 
koeficientu únosnosti vzorku dosahuje těleso A, u kterého byla zaznamenána netypická porucha 
kohezním porušením adhezní vrstvy lepidla, což mělo za následek výrazné snížení únosnosti 
tohoto tělesa. Toto snížení únosnosti nemá vazbu na tlakovou, popř. tahovou pevnost materiálu 
UHPFRC měřenou na doprovodných tělesech. Ostatní výsledky získané experimentem 
vykazují poměrně konzistentní hodnoty. 

 

Obr. 44 Srovnávací graf vlivu úpravy spáry pro sklon spáry 40° 

Z grafu uvedeného výše je patrné výrazné zvýšení únosnosti vzorku při použití většího 
počtu malých smykových ozubů, oproti zvýšení únosnosti při použití pouze jednoho 
smykového ozubu při porovnání se spárou bez smykových ozubů. 

Z hlediska způsobu porušení je patrné, že u spár bez smykových ozubů došlo k náhlému 
porušení vzorku bez předchozího varování, a to po dosažení smykové pevnosti odpovídající 
úrovni stlačení spáry přes součinitel tření a smykové pevnosti epoxidového tmelu. U těles 
vystrojených velkým smykovým ozubem došlo k poruše po předchozím varování v podobě 
poklesu působícího zatížení. V tomto okamžiku dochází k částečnému porušení lepeného spoje 
v oblasti pod smykovým ozubem a přenos smykového zatížení následně přechází na smykový 
ozub a zbylou část lepené spáry. Zatěžování vzorku dále pokračuje do okamžiku poruchy 
smykového ozubu. Pro úhel sklonu spáry 40° však nebylo dosaženo čistě smykové poruchy ve 
spáře, ale došlo ke kombinované poruše vzorku tlakem a smykem. U těles vystrojených malými 
smykovými ozuby sledujeme prakticky náhlý kolaps bez předchozích projevů signalizujících 
blížící se limitní únosnost vzorku. 
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Obr. 45 Srovnávací graf vlivu úpravy spáry pro sklon spáry 50° 

Shodné závěry uvedené výše pro srovnávací graf získaných výsledků na spáře 
s odklonem 40° od horizontály, můžeme sledovat i na srovnávacím grafu výsledků pro spáru 
s odklonem 50° (obr. 45). Nejvyššího zatížení bylo dosaženo na vzorcích se spárou vystrojenou 
několika malými ozuby. Pro spáru s velkým smykovým ozubem bylo dosaženo zvýšení 
přeneseného zatížení na mezi únosnosti, ale celkový nárůst oproti spárám bez ozubů není nijak 
dramatický. Spáry bez smykových ozubů a s malými smykovými ozuby se porušily náhlým 
způsobem, tedy bez předchozího varování. Spára s velkým smykovým ozubem „varuje“ před 
dosažením maximální únosnosti, a to porušením v adhezní vrstvě lepidla, což signalizuje pokles 
přeneseného zatížení a přenos smykového namáhání na samotný ozub. Po předchozím varování 
dochází i nadále k nárůstu zatížení, až do dosažení smykové pevnosti ozubu. 
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Obr. 46 Srovnávací graf vlivu sklonu spáry na únosnost – hladká spára 

Z porovnávacích grafů vlivu sklonu spáry na celkovou mezní únosnost (obr. 46, 47 a 
48) je možné sledovat konzistentní odezvu zatěžovaných těles se stejnou úpravou spáry. Pro 
hladkou spáru můžeme pozorovat hladký proces zatěžovací zkoušky bez známek 
signalizujících blížící se porušení vzorku. Pro spáru s vyšším odklonem od horizontály 
sledujeme pokles celkového přeneseného zatížení vlivem sníženého přirozeného předpětí spáry 
a zvýšeného smykového napětí. U spár s malými smykovými ozuby je průběh zatěžovací 
zkoušky prakticky totožný. Grafické znázornění průběhu zatěžovací zkoušky jasně neindikuje 
blížící se porušení vzorku. Pro spáru s vyšším odklonem opět sledujme pokles přeneseného 
zatížení způsobený zvýšením smykového napětí při současném snížení normálového napětí na 
spáře. U těles s jedním smykovým ozubem sledujeme výrazný pokles zatížení signalizující 
blížící se porušení zkoušeného vzorku. V tomto okamžiku dochází k porušení adhezní vrstvy 
lepidla a smyková únosnost vzorku plně přechází na smykový ozub. Sklon křivky se přitom 
prakticky nemění, dochází pouze k okamžitému poklesu zatížení, po kterém následuje oblast 
přerozdělení napjatosti na spáře a dále zkouška pokračuje do okamžiku porušení vzorku. 
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Obr. 47 Srovnávací graf vlivu sklonu spáry na únosnost – spára s malými ozuby 

 

Obr. 48 Srovnávací graf vlivu sklonu spáry na únosnost – spára s velkými ozuby 
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Obr. 49 Porovnání velikosti síly při porušení vzorku pro všechna zkoušená tělesa 

Na obrázku výše je pro jednodušší přehled uvedeno srovnání maximálních sil, které 
dané vzorky s různými úpravami spár dokázali na mezi únosnosti převést. Nejnižších hodnot 
dosáhly vzorky s hladkými spárami, na které navazují vzorky se spárou vystrojenou jedním 
velkým smykovým ozubem. Nejvyšších hodnot dosáhly vzorky se spárou vystrojenou malými 
smykovými ozuby. Ze zalomení křivky je možné snadno pozorovat zkušební vzorky, jejichž 
únosnost neodpovídá očekávanému standardu. U tělesa A pozorujeme výrazné snížení 
únosnosti jednoho ze vzorků, u kterého došlo k neočekávané kohezní poruše adhezní vrstvy 
lepidla, které bylo zjevně způsobeno opravou spočívající ve dvojím lepení spáry. Značnou 
odchylku měřeného výsledku je možné pozorovat i pro těleso E (velký smykový ozub odklon 
40°), které je způsobeno typem poruchy, ke kterému u tohoto typu vzorku docházelo. Umístění 
velkého smykového ozubu ve spáře se sklonem 40° mělo za následek, že ve spáře nedošlo 
k dostatečné iniciaci smykového napětí, které by mělo za následek usmyknutí smykového 
ozubu. U těchto vzorků tak došlo k porušení v příčném tahu. V místě horního rohu smykového 
ozubu vzniká špička vodorovného tahového napětí, které má za následek vznik svislé trhliny 
v oblasti ozubu a následnou poruchu vzorku. Nejedná se tedy o poruchu čistým usmyknutím 
spáry a měřené výsledky jsou tak zatíženy řadou dalších faktorů, jako je např. orientace vláken 
v oblasti trhliny apod. 
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Obr. 50 Typická kombinovaná porucha vzorku řady E se vznikem svislé trhliny 

Pro porovnání a následné vyhodnocení měřených dat je účelné znázornit hodnoty 
smykových a normálových napětí na spáře pomocí Mohrovy kružnice, ze které je jasně patrný 
příspěvek vystrojení spáry smykovými ozuby na jejich únosnost. Z těchto závislostí bude 
následně po dalších dílčích úpravách možné odvodit hodnoty součinitele tření a dopočítat 
hodnoty smykových napětí na ozubech. 

 

Obr. 51 Vyhodnocení smykových a normálových napětí na spáře ve sklonu 40° pro všechny způsoby úpravy 
spáry vyjádřené na Mohrově kružnici 
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Obr. 52 Vyhodnocení smykových a normálových napětí na spáře ve sklonu 50° pro všechny způsoby úpravy 
spáry vyjádřené na Mohrově kružnici 

Proměnná hodnota tlakové pevnosti testovaných těles, měřená na normových 
doprovodních tělesech, nedovoluje přímé odvození výsledků z klasické Mohrovy kružnice, 
jelikož výsledek zkoušky je tlakovou pevností vzorku ovlivněn. Je vhodné provést úpravu 
Mohrových kružnic jejich normalizováním vlastní redukovanou tlakovou pevností (viz kap. 
6.5). Hodnoty na vodorovné a svislé ose jsou pak procentuálním podílem z redukované tlakové 
pevnosti vzorku a je možné provádět přímé porovnání naměřených dat. 

 

Obr. 53 Grafické znázornění smykové únosnosti spár zkoušených těles na grafu normalizovaném redukovanou 
střední hodnotou tlakové pevnosti skupiny těles fcm,red 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Vyhodnocení získaných dat ze zatěžovacích zkoušek bude provedeno graficky a následně 
početně na normalizovaných Mohrových kružnicích pro spáry se stejnou úpravou spáry a 
různým odklonem od svislice. Vypočtené hodnoty napjatosti je tedy nutné vynásobit 
redukovanou střední hodnotou tlakové pevnosti materiálu UHPFRC, abychom získali konečné 
hodnoty normálových a smykových napětí. 

V grafickém zobrazení je možné vytvořit spojnici bodů reprezentujících výsledky 
zatěžovací zkoušky, a ze sklonu této spojnice odvodit hodnotu součinitele tření ve spáře. 
Protažením této spojnice až k průsečíku se svislou osou je možné odvodit smykovou pevnost 
spáry bez vlivu stlačení (σN=0). V rámci pokračujícího grantového programu bude nutné 
doplnit další sklony spáry pro potvrzení a případnou úpravu vyobrazeného trendu. 

 

Obr. 54 Spára bez smykových ozubů 

Z výsledků vyobrazených na obrázku výše je patrné, že úhel sklonu spojnice od 
horizontály činí: 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
, ,

, ,
= 9,5° (33) 

Součinitel tření ve spáře dosahuje hodnot: 

𝜇 = 𝑡𝑔(9,5) = 0,17 (34) 

Smyková únosnost spáry bez vlivu stlačení (smyková pevnost lepidla) dosahuje hodnot: 

𝜏 = 0,01 ∗ (14,6 −
, ,

, ,
∗ 17,4) ∗ 𝑓 , = 0,117 ∗ 𝑓 ,  (35) 
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Po vynásobení vypočtené hodnoty redukovanou střední hodnotou tlakové pevnosti 
vzorku se dostáváme ke smykové pevnosti lepené spáry v hodnotě 14,6 MPa. Vypočtená 
hodnota odpovídá informacím uvedeným v produktovém listu použitého lepidla (Sikadur 31 
CF), kde je pro smykovou pevnost uvedena hodnota 15,0 MPa. 

  

Obr. 55 Spára s malými smykovými ozuby 

Z výsledků vyobrazených na obrázku výše je patrné, že úhel sklonu spojnice od 
horizontály činí: 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
, ,

, ,
= 23,4° (36) 

Součinitel tření ve spáře dosahuje hodnot: 

𝜇 = 𝑡𝑔(23,4) = 0,43 (37) 

Smyková únosnost spáry bez vlivu stlačení dosahuje hodnot: 

𝜏 = 0,01 ∗ (33,9 −
, ,

, ,
∗ 40,4) ∗ 𝑓 , = 0,164 ∗ 𝑓 ,  (38) 

Po vynásobení vypočtené hodnoty redukovanou střední hodnotou tlakové pevnosti 
vzorku se dostáváme ke smykové pevnosti spáry v hodnotě 19,1 MPa. Vypočtená hodnota 
zohledňuje příspěvek epoxydového lepidla a samotných smykových ozubů. Pro vyčíslení 
příspěvku smykových ozubů je tak nutné od vypočtené hodnoty výše odečíst smykovou pevnost 
lepidla. Příspěvek smykové únosnosti ozubů tedy činí 19,1-14,6=4,5 MPa. Jedná se o 
průměrnou hodnotu přírůstku napětí na celé spáře, a je tedy nutné ji převést na napětí v kořenech 
smykových ozubů přes poměr plochy spáry a celkové plochy kořene ozubů. 

𝐴 = 𝑏 ∗ 𝐿 = 250 ∗ 120 = 30 000 𝑚𝑚  (39) 
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𝐴 = 𝐴 , = 4 ∗ 40 ∗ 120 = 19 200 𝑚𝑚  (40) 

𝜏 , =
30 000

19 200
∗ 4,5 = 7,0 𝑀𝑃𝑎 (41) 

 

Obr. 56 Spára s velkým smykovým ozubem 

Před vyhodnocením výsledků pro spáru vystrojenou velkými smykovými ozuby je 
nutné zmínit, že získané výsledky jsou částečně zkreslené. U vzorku E nedošlo vlivem 
nedostatečného sklonu spáry ke vzniku smykové poruchy, ale ke kombinované poruše tlakem 
a smykem. Změřené hodnoty únosnosti vzorku E jsou tak z hlediska jeho smykové únosnosti 
mírně nadhodnocené, a extrapolované hodnoty součinitele tření a smykového napětí na spáře 
budou touto chybou zatíženy. V rámci pokračujícího grantového projektu bude nutné doplnit 
data o další sklony spáry. 

Z výsledků vyobrazených na obrázku výše je patrné, že úhel sklonu spojnice od 
horizontály činí: 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
, ,

, ,
= 27,6° (42) 

Součinitel tření ve spáře dosahuje hodnot: 

𝜇 = 𝑡𝑔(27,6) = 0,52 (43) 

Smyková únosnost spáry bez vlivu stlačení dosahuje hodnot: 

𝜏 = 0,01 ∗ (21,0 −
, ,

, ,
∗ 25,1) ∗ 𝑓 , = 0,079 ∗ 𝑓 ,  (44) 
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Po vynásobení vypočtené hodnoty redukovanou střední hodnotou tlakové pevnosti 
vzorku se dostáváme ke smykové pevnosti spáry v hodnotě 9,3 MPa. Vypočtená hodnota 
zohledňuje příspěvek epoxydového lepidla na polovině plochy spáry (v oblasti nad ozubem) a 
smykového ozubu. Pro vyčíslení příspěvku smykových ozubů je tak nutné od vypočtené 
hodnoty výše odečíst smykovou pevnost lepidla na polovině plochy spáry. Příspěvek smykové 
únosnosti ozubů tedy činí 9,3-0,5*14,6=2,0 MPa. Jedná se o průměrnou hodnotu přírůstku 
napětí na celé spáře, a je tedy nutné ji převést na napětí v kořenu smykového ozubu přes poměr 
plochy spáry a celkové plochy kořene ozubu. 

𝐴 = 𝑏 ∗ 𝐿 = 250 ∗ 120 = 30 000 𝑚𝑚  (45) 

𝐴 = 80 ∗ 120 = 9 600 𝑚𝑚  (46) 

𝜏 , =
30 000

9 600
∗ 2,0 = 6,3 𝑀𝑃𝑎 (47) 

Z vypočtených výsledků je patrné, že při použití materiálu UHPFRC v kombinaci 
s lepenou spárou epoxidovým tmelum dochází k výraznému snížení součinitele tření ve spáře.  
Tabulka 4-1 uvádí doporučené hodnoty součinitele tření pro různé úpravy spáry dle požadavku 
normy v hodnotách 0,50 ~ 0,90 pro „standardní“ betony. V normě ČSN EN 15050+A1 je 
doporučená hodnota pro součinitele tření ve spáře 𝜇 = 0,6. Provedeným experimentem bylo 
zjištěno, že součinitel tření u testovaných vzorků dosahuje pouze hodnot 0,2 ~ 0,5 v závislosti 
na provedené úpravě spáry. Snížení součinitele tření je způsobeno jemnozrnnou texturou 
UHPFRC, která vytváří velice hladké povrchy. Snížení součinitele tření pro materiál UHPFRC 
bylo zjištěno i zahraničním výzkumem [10] zabývajícím se smykovou únosností suchých spár 
mezi segmenty z UHPFRC. Aplikací epoxydového tmelu dochází k dalšímu vyhlazení spáry a 
hodnota součinitele tření je opět snížena. Pro posuzování smykové únosnosti lepené spáry mezi 
segmenty z UHPFRC lze tedy doporučit použití sníženého součinitele tření v hodnotě 𝜇 = 0,4 
pro spáru vystrojenou malými smykovými ozuby, jejichž použití lze vzhledem k výsledkům 
provedeného experimentu doporučit. 

Z vypočtených výsledků je dále patrné, že smykové napětí dosažené na kořenech ozubu 
dosahuje hodnot 6,3 ~ 7,0 MPa pro nulovou úroveň stlačení spáry 𝜎 = 0,0 𝑀𝑃𝑎. Tyto hodnoty 
v zásadě odpovídají střední hodnotě tahové pevnosti kompozitu v prostém tahu uvedené v 
Tabulka 6-9. Je tedy patrné, že smyková únosnost ozubů je závislá na tahové pevnosti 
kompozitu UHPFRC, a v následující kapitole bude odvozen vztah pro posouzení smykové 
únosnosti spáry s vlivem stlačení pomocí rovnic pro výpočet hlavních napětí. 
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 ZÁVĚRY PROVEDENÉHO VÝZKUMU 

Na základě provedeného výzkumu lze konstatovat, že pro hodnocení smykové únosnosti spáry 
je účelné využít zkoušky typu „Slant Shear Test“, která je svým uspořádáním nejméně náročná 
na způsob přípravy zkušebních vzorků a technické vybavení zkušebního zařízení. Pro 
následující práci v rámci grantového programu je však účelné zajistit výsledky ze zatěžovacích 
zkoušek vzorků s co největší četností různých sklonů spáry od horizontály. 

Srovnání výsledků tlakové pevnosti referenčních vzorků s normovými doprovodnými 
tělesy ukazuje, že velikost vzorku má významný vliv na měřenou tlakovou pevnost materiálu. 
Pro prováděné zkoušky je nutné hodnotit vliv size-effectu a tlakovou pevnost materiálu 
odpovídajícím způsobem redukovat. 

Výsledky provedeného výzkumu naznačují, že v případě lepených spár epoxidovým 
tmelem dosahuje smyková pevnost spáry bez vystrojení smykovými ozuby hodnot smykové 
pevnosti použitého epoxidového tmelu i při jejím nulovém předepnutí. Rozhodující je však 
kvalita provedení lepeného spoje. U vzorku A-3 bylo zatěžovací zkouškou zjištěno kohezní 
porušení ve vrstvě epoxidu, jehož příčina byla zjištěna při pohledu na zjevně opravenou spáru 
přidáním další vrstvy lepidla na již zavadlou původní vrstvu. Je tedy vhodné ve výpočetních 
postupech zanedbat příspěvek pevnosti smykového lepidla na celkovou smykovou únosnost 
spáry, jelikož v prostředí výstavby mostních konstrukcí není v zásadě možné provádět zpětnou 
kontrolu způsobu aplikace epoxidového tmelu ve spáře. K tomuto názoru se zjevně přiklánějí i 
normové postupy pro posuzování smykové únosnosti spár, které ignorují příspěvek smykové 
pevnosti epoxidového tmelu na celkové smykové pevnosti spáry. Jinak řečeno není 
epoxidovému tmelu přisuzována statická, ale konstrukční funkce. Jeho hlavní úlohou je přenos 
normálových napětí mezi segmenty konstrukce a zatěsnění spáry jako ochrana procházející 
předpínací výztuže před agresivními vlivy prostředí. 

Použití epoxidového tmelu má dle výsledků provedených zatěžovacích zkoušek i 
negativní vliv na únosnosti spáry. Jeho použitím dochází k výraznému vyhlazení spáry, což je 
dáno samotnou konzistencí tmelu. To má za následek snížení součinitele tření ve spáře. 
Zahraniční výzkumy zabývající se spárami bez použití epoxidového tmelu (tzv. suché spáry) u 
konstrukcí z UHPFRC uvádějí hodnotu statického součinitele tření μ=0,6 [10]. Výsledky 
autorského výzkumu však naznačují, že při použití epoxidového tmelu dochází ke snížení 
hodnoty o cca 30 %, tedy na hodnoty statického součinitele tření μ=0,4 pro spáry vystrojené 
malými smykovými ozuby. Výsledky hodnocení součinitele tření je však rámci pokračujícího 
grantu nutno doplnit o další zkušební vzorky s proměnnými úhly sklonu spáry od horizontály, 
a prezentované výsledky tak ověřit rozšířením statistického souboru. 

Smyková pevnost ozubů, kterými je spáry vystrojena, odpovídá (pro nulové hodnoty 
stlačení spáry) tahové pevnosti kompozitu UHPFRC v prostém tahu a její hodnota narůstá 
s narůstajícím stlačením spáry. Tento výsledek je ve shodě s výsledky zahraničního výzkumu 
[33]. Opět je nutné v rámci navazujícího grantu rozšířit statistický soubor pro potvrzení 
výsledků. Pro přímý výpočet smykové únosnosti ozubů tak bude pravděpodobně možné 



    

79 /105 
  

Spáry mezi segmenty mostů z UHPFRC 

vycházet z transformačních rovnic pro výpočet napětí dle Mohrovy kružnice a definovat tak 
smykovou pevnost na základě hodnot tahové pevnosti materiálu v prostém tahu, součinitele 
tření ve spáře a úrovně stlačení spáry. 

Nejvhodnějším způsobem vystrojení spáry smykovými ozuby je použití vysokého počtu 
malých smykových ozubů v tlačené oblasti průřezu dle požadavku norem [19] [20]. Jejich 
použití (oproti malému počtu velkých smykových ozubů) eliminuje oblasti spáry, ve kterých 
dochází ke koncentracím napětí a následně ke vzniku a rozvoji trhlin. Zahraniční výzkumy  [30] 
sice ukazují u suchých spár nižší hodnoty únosnosti při použití vysokého počtu malých 
smykových ozubů, než při použití několika velkých ozubů, ale jedním dechem dodávají, že 
problémem je zpětné a dokonalé sestavení odlitků, které se s vyšším počtem ozubů výrazně 
komplikuje. To má za následek iniciaci oblastí se špičkami napětí. Tento problém je však 
odstraněn použitím epoxidového tmelu a pro lepené spáry je tak použití vyššího počtu malých 
smykových ozubů vhodnější. 

 ÚNOSNOST SPÁRY VE SMYKU 

Pro účely návrhu a posouzení spáry mezi segmenty konstrukce UHPFRC je vhodné vycházet 
z postupů uvedených v normě pro navrhování standardních betonových konstrukcí. Důvodem 
je jednoznačnost a znalost aplikovaného postupu při zohlednění standardních součinitelů. 

Pro segmenty zhotovené z UHPFRC je typické (podobně jako pro moderní způsoby řešení 
smykových ozubů ve spáře u „standardních“ betonů), že smykové ozuby navržené ve spáře pro 
přenos smykových sil nejsou vyztuženy standardní prutovou výztuží, ale při návrhu je využita 
tahová pevnost materiálu plynoucí z použití rozptýlené výztuže. Vzhledem k vzájemné 
závislosti tlakové a tahové pevnosti matrice je možné rovnici vyjádřit pomocí tlakové i tahové 
pevnosti UHPFRC. Rovnici uvedenou v normě pro navrhování betonových konstrukcí tak bude 
nutné doplnit o další člen zohledňující tahovou (popř. tlakovou) pevnost použitého materiálu, 
která je ovlivněna právě množstvím použité rozptýlené výztuže. Zatímco u nás je běžně 
používán objemový podíl drátkové výztuže v hodnotě 1,5 %, v zahraničí je běžnější vyšší podíl 
na úrovni 3,0 %. V rámci výzkumné činnosti byl proveden pokus zabývající se únosností spáry 
pro materiál dostupný v ČR, tedy s objemovým podílem rozptýlené výztuže na úrovni 1,5 %. 

Základní rovnice (3) bude upravena odstraněním vlivu procházející výztuže přes spáru a 
doplněním dalšího členu zohledňujícího tahovou pevnost materiálu po vzniku trhliny, jakožto 
příspěvek únosnosti smykových ozubů. Vliv „přilepení spáry“ bude z rovnice odstraněn i přes 
to, že se jedná o spáry lepené. Epoxidové lepidlo neplní ve spáře statickou funkci, ale spíše 
funkci konstrukční, jelikož zatěsní spáru a chrání ji před průsakem vody. Při montáži funguje 
nevytvrzený tmel jako mazadlo pro snadné navedení segmentů. Výsledky zatěžovací zkoušky 
sice potvrzují příspěvek smykové pevnosti lepidla, ale zároveň ukazují, že při chybně 
provedeném slepení spáry dochází k výraznému poklesu smykové pevnosti lepeného spoje bez 
smykových ozubů. 
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Níže uvedená upravená rovnice je založena na principu superpozice příspěvku tření ve 
spáře a únosnosti smykových ozubů. 

Upravená rovnice (3) vypadá následovně: 

𝑉 = 𝜇 ∗ 𝐹 + 𝜏 ∗ 𝐴 ,  (48) 

kde: 

𝜇 součinitel tření (pro spáru s malými ozuby = 0,4) 

𝐹  nejnižší očekávaná tlaková síla ve spáře – předepnutí spáry 

𝜏  smykové napětí na smykových ozubech 

𝐴 ,  plocha základny i-tého smykového ozubu v tlačené oblasti průřezu 

První člen rovnice je převzatý z normového postupu pro posouzení spáry mezi betony 
různého stáří, zatímco druhý člen vyjadřuje příspěvek smykových ozubů na celkovou 
smykovou únosnost spáry. 

Výše uvedená rovnice je základním teoretickým předpokladem pro řešení daného 
problému. Na základě pokračujícího grantového projektu bude nutné doplnit její znění o 
součinitele vyjadřující vliv size-effectu a orientace vláken na dosažené hodnoty smykového 
napětí na ozubu na mezi únosnosti. 

Výsledky autorského a zahraničního výzkumu  [10], [33]  dokazují, že dostatečná duktilita 
materiálu UHPFRC, plynoucí z vlastností rozptýlené výztuže, umožňuje použití plastických 
metod. Je tak možné k řešení napjatosti využít princip hlavních napětí a Mohrovu kružnici. 

 

Obr. 57 Sestavení Mohrovy kružnice pro řešení smykového napětí na ozubech 
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Základním předpisem pro stanovení hlavních napětí je následující rovnice: 

𝜎 , = ± + 𝜏  (49) 

kde: 

𝜎  hlavní tahové napětí odpovídající tahové pevnosti kompozitu 

𝜎  hlavní tlakové napětí odpovídající tlakové pevnosti kompozitu 

𝜎  podélné normálové napětí odpovídající 𝜎  

𝜎  příčné normálové napětí = 0 MPa 

Po dosazení hodnot do rovnice (48) lze matematickou úpravou získat předpis pro 
výpočet smykového napětí odpovídajícího tlakovému napětí v tlačené části průřezu a tahové 
pevnosti kompozitu: 

𝜏 =  𝑓 ∙ (𝑓 + 𝜎 ) (50) 

kde: 

𝑓  tahová pevnost UHPFRC v jednoosém tahu 

𝜎  normálové napětí na spáře v tlačené části průřezu 

Z odvozeného vztahu pro výpočet smykového napětí na ozubu je patrné, že při nulovém 
stlačení spáry 𝜎 = 0 je smykové napětí 𝜏  rovno tahové pevnosti materiálu UHPFRC 
v jednoosém tahu. Při porovnání teoretického výsledku s prakticky získanými výsledky ze 
zatěžovací zkoušky experimentálních těles pak zjišťujeme, že teoretický předpoklad se přesně 
shoduje s měřenými výsledky uvedenými v předchozí kapitole. Vypočtené výsledky jsou ve 
shodě i s výsledky zahraničního průzkumu provedeného prof. Voo [33], v jehož závěru je 
uveden předpis pro posouzení suché smykové únosnosti spáry vystrojené smykovými ozuby. 

Celková rovnice pro posouzení smykové únosnosti spáry tedy vypadá následovně: 

𝑉 = 𝑉 , + 𝑉 ,  (51) 

kde: 

𝑉  celková smyková únosnost spáry 

𝑉 ,  vliv tření ve spáře 

𝑉 ,  příspěvek smykových ozubů 

𝑉 , = 𝜇 ∗ 𝐹  (52) 
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kde: 

𝜇 součinitel tření (pro spáru s malými ozuby = 0,4) 

𝐹  nejnižší očekávaná tlaková síla ve spáře – předepnutí spáry 

𝑉 , = 𝑓 ∙ (𝑓 + 𝜎 ) ∗ 𝐴 ,  (53) 

kde: 

𝑓  návrhová tahová pevnost UHPFRC v jednoosém tahu 

𝜎  normálové napětí na spáře v tlačené části průřezu 

𝐴 ,  plocha základny i-tého smykového ozubu v tlačené oblasti průřezu 

Definice a výpočet návrhových parametrů materiálu UHPFRC je uveden v metodikách pro 
navrhování prvků z UHPFRC [2], [27], [35]. 
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 PŘÍLOHA – LÁVKA PŘES ŘEKU LUBINU V PŘÍBOŘE 

Informace uvedené v této kapitole jsou převzaty z příspěvku ve sborníku [36], na jehož tvorbě 
se autor této práce významně podílel. 

Cementový kompozit UHPFRC byl využit ke stavbě lávky projektované jako prostý 
nosník rozpětí 35 metru celkové délky 36 metru z UHPFRC C110/130 s rozptýlenou ocelovou 
výztuží. Vizualizace vzhledu je patrná na obr. 57 a 58. Lávka je uložena pomocí čtveřice 
ocelových válcových ložisek průměru 200 mm na železobetonovou spodní stavbu. Povrch 
konstrukce je přímo pochozí (bez dodatečných hydroizolací a krycí povrchů) s odvodněním 
příčným spádem 1,0 %. Na mostě je osazeno zábradlí výšky 1,1 metru tvořené opticky 
subtilními kruhovými sloupky průměru 22 mm. Tyto sloupky jsou podélně spojeny masivním 
lakovaným akátovým madlem. Uvnitř madla je integrované osvětlení lávky, včetně nutného 
příslušenství. 

 

Obr. 58 Úvodní vizualizace architektonického návrhu spočívající v jednoduchém pojetí mostu jako přesného 
ušlechtilého kamene položeného přes vodu 

 

Obr. 59 Konstrukční řešení lávky 

Nosná konstrukce výšky 800 mm je v podélném směru rozdělena do pětice segmentů 
délky 7,2 metru a příčného řezu dle obr. 59. Štíhlostní poměr konstrukce je tedy 1:44. Celková 
šířka příčného řezu činí 2,5 metru. Objem lávky je vylehčen dvaceti rozměrnými 
polystyrenovými bloky, které omezují spotřebu materiálu UHPFRC a celkově lávku vylehčují. 
Jedná se tak o skrytou roštovou konstrukci nosníku tvořenou systémem spolupůsobících 
podélných a příčných žeber. 
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Obr. 60 Uspořádání komorového průřezu 

Segmenty lávky jsou podélně sepnuty předpínacími lany vedenými v podélných žebrech 
vnitřního roštu (viz obr. 60). Předpětí je, netradičně pro segmentové konstrukce, řešeno 
zvedanými kabely parabolického průběhu. Toto řešení má příznivý vliv na hodnoty 
normálových napětí po délce konstrukce, na vznik příčných vynášecích sil apod., nicméně má 
za následek různou polohu prostupu lan příčnými spárami mezi segmenty. Pro návrh tak bylo 
(vzhledem k segmentové technologii výstavby) zásadní ochránit spolehlivě systém podélného 
předpětí proti poškození korozí. Na lávce je navržen unikátní vícenásobný systém ochrany 
předpínacích lan spočívající v: 

 těsnění spár epoxidovým tmelem 
 spojení kabelových kanálků ve spárách speciálními spojkami Liaseal (Freyssinet) 
 injektáži kabelových kanálků 
 použití lan typu Monostrand (Freyssinet) dodávaných v ochranné bužírce 

Tato ochrana zajistí bezproblémovou únosnost a použitelnost lávky po dobu návrhové 
životnosti 100 let. Impulzem pro zajištění maximálních opatření zabraňujících možné korozi 
předpínacích lan byl především pád Trojské lávky koncem roku 2017. 

Spodní stavba mostu je řešena standardními železobetonovými opěrami s kolmými křídly. 
Stavba je založena na mikropilotách. 
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Obr. 61 Uspořádání předpínacích lan   

Zábradlí mostu je tvořeno nerezovými sloupky osazenými do závitových pouzder 
zabetonovaných v horním povrchu lávky. Je tak docíleno absence patních desek zábradlí. 
V dřevěném madle jsou osazena bodová svítidla včetně jejich napájení, které je do madla 
vedeno dutými sloupky zábradlí na začátku mostu. Madlo zábradlí je tvořeno masivním 
akátovým dřevem s finální úpravou nátěru lodním lakem. Odvodnění mostu je řešeno přímým 
odtokem vody z povrchu díky jednostrannému spádu 1,0 %. 

10.1 VÝROBA LÁVKY  

Výroba jednotlivých segmentů byla prováděna společností KŠ PREFA s.r.o, betonárna Štětí. 
Zde byly v předstihu zhotoveny zkušební segmenty poloviční délky pro ověření projekčních 
předpokladů. Následně byla v týdenních odstupech zhotovena pětice segmentů nosné 
konstrukce, které byly po 14-ti dnech od betonáže posledního segmentu dopraveny na stavbu. 
Celková hmotnost nosné konstrukce činí přibližně 88,5 tuny, přičemž krajní segmenty váží cca 
19,5 tuny a střední segmenty 16,5 tuny. 

10.1.1 Bednění a zabetonované prvky 

Vzhledem k přímo pochozímu povrchu lávky bylo nutné provádět betonáž v obrácené poloze, 
aby byly finálně viditelné povrchy v kontaktu s bedněním. Bednění každého segmentu lze 
v zásadě rozdělit na bednění dna a boků, které bylo tvořeno betonářskou překližkou Phenox a 
bednění čel segmentů pomocí ocelových plechů. 

 Boční a spodní bednění je tvořeno jednoduchými velkoformátovými deskami Phenox, 
přičemž hrany jsou tvořeny oblými rohovými lištami poloměru 10 mm. Čelní ocelový plech je 
zásadně složitějším prvkem (obr. 62), který v sobě zahrnuje smykové zámky tvaru plochého 
komolého jehlanu a trubkové centrovací nástavce pro klíčové vystředění vzájemně navazujících 
kabelových kanálků podélného předpětí.  
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Ačkoliv z vnějšího pohledu působí segmenty tvarově velmi jednoduše, elegantně a čistě, 
bylo do jejich útrob nutné zabudovat velké množství montážních, ochranných a manipulačních 
prvků. Jedná se zejména o: 

 Zábradelní nerezová závitová pouzdra v celkovém počtu více než 500 ks 
 Manipulační nerezová závitová pouzdra pro výrobní i finální polohu cca 80 ks 
 Chráničky předpínacích kanálů, injektážní trubičky 
 Kabelové spojky Liaseal pro ochranu předpětí procházejícího skrz spáry 
 Podložiskové desky 
 Přípravky pro otáčení segmentů z výrobní do montážní polohy 
 Prostupy pro zavedení elektrického napájení do integrovaného osvětlení  
 Závitové tyče a pouzdra pro spojování a slepování segmentů 
 Prostupy pro injektáž kabelových kanálků 
 Polystyrénové bloky vymezující tvar dutin  

 

Obr. 62 Pohled na protizávaží s kotvením vylehčovacích polystyrenů a další zabudované prvky jako ložiska a 
manipulační pouzdra. 

10.1.2 Spáry mezi segmenty 

Každá spára mezi segmenty je projektována jako normála průběhu osy předpínacího lana což 
má za následek, že každá spára mezi segmenty musí být vytvořena speciálním čelním bednícím 
plechem. Díky symetrii konstrukce bylo možné minimalizovat celkový počet čelních bednících 
plechů na 3 kusy. 
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Obr. 63 Pohled na jeden z čelních bednících plechů 

Smykové ozuby jsou v čelním plechu tvořeny frézovanou ocelovou deskou vloženou do 
plochy plechu. Jejím hlavním úkolem je vytvoření ozubů přenos smykových sil mezi spárami, 
nicméně díky přesnosti odlití segmentů slouží i ke správném navedení segmentů při jejich 
vzájemném slepování.  

10.1.3 Materiál UHPFRC 

Použitá směs UHPFRC byla vyvinuta v Kloknerově ústavu a optimalizována ve spolupráci 
s KŠ PREFA s.r.o. Pro výrobu segmentů byl použit UHPFRC třídy C110/130, XF4 
s rozptýlenou ocelovou výztuží ve formě ocelových drátků. Finální směs se skládá z cementu, 
jemného kameniva maximální velikosti 2 mm, strusky, mikrosiliky a ocelových mikrovláken 
délky 10 mm. Objemový podíl vláken byl 1,5 %. Objem vody a superplastifikátoru byl 
optimalizován s ohledem na zpracovatelnost. Při výrobě jednotlivých segmentů nebyl použit 
dodatečný pigment. Směs byla vyvinuta jako samozhutnitelná a samonivelační. Vzhledem k 
velmi dobré konzistenci směsi nebylo nutné žádného dodatečného hutnění a došlo 
k bezproblémovému zaplnění všech částí formy. Základní mechanické vlastnosti byly zkoušeny 
v laboratořích Kloknerova ústavu.  Parametry směsi jsou následující: 

 Objemová hmotnost dosahovala hodnot 2420-2480 kg/m3.  
 Pevnost betonu v tlaku měřená na válcích (150/300 mm) v rozmezí 137,6-145,9 MPa.  
 Modul pružnosti osciloval v rozmezí hodnot 47,5-49,6 GPa.  

10.1.4 Výroba 

Výroba byla prováděna kontinuálně, v sérii za sebou. Předchozí betonovaný segment 
s osazeným čelním plechem tak tvořil stěnu bednění následujícího segmentu. Jednotlivé 
betonáže probíhaly na české poměry v rekordních objemech pohybujících se mezi 6,5m3 pro 
střední a 7,7m3 pro krajní segmenty. 
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Obr. 64 Betonáž navazujícího segmentu v sérii za sebou 

Na zkušebních segmentech byl ověřován vývoj teploty při hydratačním procesu 
v krajním koncovém příčníku prvního a posledního segmentu. Jedná se o monoblok betonu 
o rozměrech 1,0x2,5x0,8 metru.  

 Betonáž segmentů nosné konstrukce probíhala v letních měsících brzy ráno, aby byl 
eliminován vliv vysokých teplot na odpařování vody ze směsi a celkově na vývoj hydratačního 
tepla. Po betonáži každého segmentu byl na volný povrch konstrukce aplikován dvojitým 
nástřikem ochranný film na bázi vosku. 

Vzhledem k vývoji hydratačního tepla během tuhnutí směsi bylo nutné zaručit co 
nejrovnoměrnější a nejpomalejší ochlazování vybetonovaných prefabrikátů. Jen tímto 
postupem je možné zamezit vzniku trhlin od diferenčního smrštění mezi prvky různých 
tlouštěk. V tomto ohledu lze postup ošetřování segmentů přirovnat k ošetřování výrobků 
zhotovených ze skla. Chladnutí celého prvku trvalo vždy několik dní, a z toho důvodu byly po 
tuto dobu zhotovené segmenty zakryty polystyrenovými deskami.  
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10.2 MONTÁŽ LÁVKY 

Montáž lávky proběhla segmentovým způsobem během jednoho pracovního dne. Na místě 
stavby byla v předstihu sestavena těžká skruž typu Pižmo tvořená dvojicí prostých nosníků 
s montážní podporou v korytě řeky uprostřed rozpětí. Podlaha skruže byla tvořena celkem 
čtveřicí tuhých ocelových nosníků, které minimalizovaly průhyb od zatížení vlastní tíhou 
prefabrikátů. Na horní povrch skruže byly dále usazeny poklesové klíny, které umožnily jak 
nadvýšení konstrukce pro eliminaci průhybu skruže, tak zároveň nadvýšení a následně 
odskružení nosné konstrukce po jejím předepnutí.  

10.2.1 Doprava 

Segmenty byly dopraveny na místo stavby celkem pěti nákladními automobily. Nakládka 
probíhala portálovými jeřáby v KŠ PREFA Štětí. Pro složení prefabrikátů byl v místě stavby 
v předstihu smontován masivní jeřáb s nosností 550 tun. 

10.2.2 Montáž segmentů 

Segmenty byly osazeny na podpůrnou skruž směrem od Nábřeží Rudoarmějců. Mezi segmenty 
byly vynechány rozestupy šířky cca 100 mm. Krajní segment S5 byl přikotven, aby bylo 
zabráněno jeho podélnému posunu, přičemž byl se spodní stavbou spojen také předem 
osazenými ložisky. 

 

Obr. 65 Montáž segmentu S2 (čtvrtého v pořadí) 

Jednotlivé segmenty bylo po montáži nutné vzájemně spojit utěsněním spár. Ke slepování 
segmentů byl použit epoxidový tmel s prodlouženou dobou zpracovatelnosti na cca 30 minut.  

Postup spínání byl následovný: 

 Vyrovnání výškové polohy připojovaného prefabrikátu 
 Zdvižení připojovaného prefabrikátu o přibližně 1,0 m 
 Aplikace tmelu na čelo prefabrikátu, instalace spojky LIASEAL 
 Sesazení prefabrikátu 
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 Synchronní spínání segmentů do vytlačení tmelu 
 Začištění spáry a přesun čety k dalšímu segmentu 

 

Obr. 66 Schéma postupu spínání 

 

Obr. 67 Aplikace epoxidového tmelu na čelo jednoho ze slepovaných segmentů 

Pro zatěsnění spáry je během slepování segmentů nutné sledovat postupné vytlačení 
epoxidového tmelu po obvodu průřezu. Na obrázku je patrná úprava čel každého segmentu. 
Tato úprava má za účel minimalizovat plochu lepeného povrchu. Epoxidový tmel použitý pro 
lepení prefabrikátů je velice viskózní a při větších plochách má tendenci klást odpor spínací 
síle. Po začištění spáry technickým lihem je pak možné pokračovat dalším připojovaným 
segmentem. 

 

Obr. 68 Pohled na dokončenou montáž nosné konstrukce 
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10.2.3 Předepnutí a odskružení konstrukce  

Dodavatelem výztuže se stala společnost Freyssinet. Předpínací výztuž lávky je tvořena trojicí 
kabelů vedených uvnitř mostu v parabolickém oblouku vzepětí 400 milimetrů. Každý kabel je 
složen ze 17-ti lan bez soudržnosti typu monostrand (Ø15,7mm – St 1640/1860) s ochranou 
plastovou vrstvou zabraňující kontaktu lan s korozním médiem.  

Kabely jsou vedeny ve standardních ocelových kanálcích z vlnitého plechu průměru 
95/100 mm. Tyto kanálky jsou v jednotlivých spárách vzájemně propojeny speciálními 
kabelovými spojkami LiaSeal 95/155 mm. Jedná se o plastový výrobek v nabídce společnosti 
Freyssinet složený ze tří základních částí – dvojice hrdel a vkládaného těsnění. Dvojice hrdel 
je před betonáží osazena na konce kabelových kanálků, které jsou před aplikací epoxidového 
tmelu doplněny vloženým těsněním. Ke spojení obou hrdel pak dochází při spojení segmentů 
vzájemným „zacvaknutím“, při kterém je nutné překonat lehký odpor spojky. 

 

Obr. 69 Hrdlo kabelové spojky LiaSeal 

Lana byla napínána jednostranně kotevním napětím 1440 MPa přibližně týden po 
slepení segmentů. Následující den po předepnutí lan byly kanálky zainjektovány cementovou 
maltou. Injektážní trubička byla umístěna v nejnižším místě paraboly předpětí s vyústěním do 
spodního povrchu mostu. Předpínací kotvy 19C15 jsou ponechány volně v koncových kapsách. 

10.3 ZÁVĚR  

Konstrukce byla zkolaudována v listopadu 2018 na základě provedení první hlavní mostní 
prohlídky. Výsledky statické a dynamické zatěžovací zkoušky prokázali shodu s předpoklady 
projektu. Realizace lávky potvrzuje možnosti UHPFRC vytvářet unikátní a esteticky zajímavé 
konstrukce. 
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Obr. 70 Noční pohled na dokončenou lávku 

Realizační tým: 

Architektonické řešení:   Ing. arch. MgA. Petr Tej, PhD. et PhD.,  

Ing. arch. Marek Blank 

Konstrukční řešení:  Ing. Jan Mourek, Ing. arch. MgA. Petr Tej, PhD. et PhD.,  

Ing. Jan Marek, doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. 

Statické a dynamické řešení:   doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. 

Materiálové řešení:    doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Ing. David Čítek 

Výroba nosné konstrukce:   KŠ Prefa, Prefa Štětí 
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 ZÁVĚRY DISERTAČNÍ PRÁCE 

V úvodu disertační práce je uveden historický vývoj materiálu UHPFRC, shrnutí současných 
poznatků o jeho materiálových vlastnostech a širokých způsobech aplikace v oboru 
stavebnictví. V další části je uveden popis segmentové technologie výstavby mostních 
konstrukcí se zaměřením na kritickou oblast spáry mezi dvojicí navazujících segmentů, a 
způsobů jejího řešení ve smyslu přenosu příčných sil ve smyku. V klimatické oblasti ČR se 
oproti zahraničí využívají tzv. lepené kontaktní spáry. V prostředí platných norem pro 
navrhování mostních konstrukcí není problematika smykové únosnosti spár mezi segmenty 
mostní konstrukce dostatečně řešena. Při aplikaci materiálu UHPFRC je v současnosti možné 
vycházet z metodik pro navrhování prvků z UHPFRC zpracované Kloknerovým ústavem 
ČVUT. Cílem zpracování této metodiky nebylo vypracování předpisů pro řešení konkrétních 
návrhových situací a problematika řešení únosnosti smykové spáry mezi segmenty z UHPFRC 
v ní není řešena. 

Autor práce se tedy zaměřil na studium článků a odborné literatury zpracované v zahraničí 
zabývající se smykovou únosností spár mezi segmenty z UHPFRC. Zahraniční výzkumy se 
vzhledem k odlišným klimatickým podmínkám věnují spárám bez použití epoxidového tmelu, 
tzv. suchým spárám. Na základě zjištěných informací se autor práce rozhodl provést 
experimentální zatěžovací zkoušku vzorků přerušených šikmou spárou (tzv. Slant Shear Test = 
zkouška šikmým smykem) s různými úpravami při použití epoxydového tmelu používaného v 
mostním stavitelství. Na základě měřených dat dále autor odvozuje hodnotu součinitele tření 
ve spáře, jako esenciálního prvku pro posouzení smykové únosnosti spáry a jeho změnu vlivem 
aplikace epoxidového tmelu. Vypočtené hodnoty jsou následně porovnány s výsledky 
získanými zahraničním výzkumem. Autor disertační práce následně odvozuje hodnoty 
smykového napětí na kořeni ozubu pro hodnocení příspěvku vystrojení spáry smykovými 
ozuby na její celkovou smykovou únosnost. Zároveň je provedeno hodnocení nejvhodnějšího 
způsobu úpravy smykové spáry. Výsledky jsou opět porovnány se závěry výzkumů 
provedených v zahraničí. 

Na základě odvozených hodnot autor uvádí možný předpis pro výpočet smykové únosnosti 
spáry. 

Závěry z provedeného výzkumu a teoretické práce je možné shrnout do několika bodů: 

 metoda zkoušky šikmým smykem je účelná pro hodnocení smykové únosnosti spár a 
odvození vztahů pro její výpočet 

 velikost zkoušeného vzorku má vliv na měřenou hodnotu tlakové pevnosti a je tak potvrzen 
vliv size-effectu; 

 použitím epoxidového tmelu je zvýšena smyková pevnost spoje; 
 smyková pevnost lepidla je vysoce závislá na způsobu a kvalitě jeho provedení, kterou však 

nelze účelně kontrolovat, a je vhodnější a na straně bezpečné, nepřisuzovat lepidlu statickou 
funkci; 

 aplikací epoxidového tmelu dochází ke snížení součinitele tření ve spáře mezi segmenty; 
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 smykové napětí na kořeni smykového ozubu je srovnatelné s jednoosou tahovou pevností 
kompozitu UHPFRC; 

 nejvhodnější způsob vystrojení spáry smykovými ozuby je použití vyššího počtu malých 
smykových ozubů; 

 z výsledků experimentu je možné odvodit teoretický vztah pro výpočet smykové únosnosti 
spáry použitím superpozice příspěvku tření ve spáře a příspěvku smykových ozubů; 

 teoretické výsledky korelují s experimentálními výsledky a závěry z výzkumů zahraničních 
týmů a odborníků. 
 

Tato disertační práce vznikla za podpory grantového projektu TACR_DOPRAVA 2020+ 
CK02000329. 
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