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Hlavním cílem projektu ARCHES je snížit rozdíl mezi
úrovní dopravní infrastruktury ve středoevropských a
východoevropských zemích (CEEC), se zaměřením na
nové členské země Evropské unie (NMS), a úrovní dopravní
infrastruktury v ostatních členských zemích Evropské unie.
Tato problematika bude řešena kombinací následujících
přístupů:
• rozvoj vhodných nástrojů a postupů, které by
zabraňovaly zbytečným zásahům do konstrukcí
(opravy, rekonstrukce);
• předcházení rozvoje koroze pomocí jednoduchých
a finančně nenáročných technologií; zavedení
rychlejších a cenově výhodných technologií
s dlouhou životností (oprav nebo zesílení
nevyhovujících a potenciálně nebezpečných
mostů);
• rozšiřování výsledků a závěrečných doporučení mezi
zainteresované organizace a orgány jednotlivých
zemí.

6. rámcový program EU
téma: mobilita & doprava, bezpečnost & zajištění
zahájeno: 1 . září 2006
doba trvání: 36 měsíců
rozpočet: 2,94 milionů eur

The overall goal of the project ARCHES (Assessment and
Rehabilitation of Central European Highway Structures) was
to reduce any gaps in the standard of highway infrastructure
between Central and Eastern European Countries (CEEC),
particularly New Member States (NMS), and the rest of the EU. This key problem was
addressed by a combined approach:
• developing more appropriate tools and procedures to avoid unnecessary
interventions (repairs/replacements) in structures;
• prevent the development of corrosion by simpler, and less expensive techniques,
implement faster, more cost-effective, and longer lasting rehabilitation
techniques (repair or strengthening) of sub-standard and unsafe bridges;
• aggressive dissemination of results and general best practice to the key
stakeholders.
Scopo del progetto ARCHES è di ridurre il divario esistente fra il livello delle
infrastrutture autostradali dell’Europa Centrale (CEEC), in
particolare i Nuovi Stati Membri (NMS), ed il resto dell’Europa.
Questo problema sarà affrontato con un approccio combinato:
•
sviluppando nuovi strumenti e procedure per evitare
interventi di riparazione manutenzione sulle strutture;
• prevenendo lo sviluppo della corrosione   mediante l’impiego   di tecniche  
semplici ed economiche;
• implementando durature e rapide tecniche di riparazione/manutenzione,
economicamente vantaggiose, dei ponti che presentano bassi livelli di sicurezza;
•    disseminando risultati e ‘best practice’ agli stakeholder chiave.
El principal objetivo de ARCHES es reducir las diferencias en el nivel de servicio
existentes entre las infraestructuras viarias (puentes) de los países
del Centro y Este de Europa (CEEC), en particular los nuevos
Estados Miembros (NMS), y el resto de la Unión Europea. Ello se
hará en base a la siguiente metodología:
• desarrollando métodos y herramientas avanzadas de evaluación y monitorización
estructural para evitar intervenciones ( reparaciones/ sustituciones) innecesarias;
• evitando la corrosión de armaduras mediante técnicas más simples, baratas,
fáciles de aplicar y más efectivas, así como técnicas de reparación más durables;
• diseminando intensamente los resultados del proyecto y las guías de buena
práctica entre las Administraciones responsables.
L’objectif du projet ARCHES est de réduire l’écart au niveau des infrastructures

Opći cilj projekta ARCHES je povećati standard prometne
infrastrukture zemalja Istočne Europe, posebice novih članica
Europske Unije, odnosno smanjiti razlike u nivou kvalitete i
sigurnosti na prometnicama Istočne i Centralne Europe. Taj ključni
problem će se sagledavati s više stajališta:
• razvojem prihvatljivijih metoda i procedura za ocjenu stanja postojećih
konstrukcija, kako bi se izbjegli nepotrebni popravci i zamjene postojećih
konstrukcija;
• sprečavanjem razvoja korozije i dotrajavanja konstrukcija primjenom novih
- bržih, ekonomičnijih i trajnijih, metoda za zaštitu i popravak dotrajalih i
nesigurnih konstrukcija/mostova u postojećoj infrastrukturi;
• snažno širenje rezultata projekta i iskustva do vodećih interesnih grupa.
Das Hauptziel von ARCHES ist es, die Straßeninfrastruktur der
Zentral- und Osteuropäischen Länder, insbesondere der Neuen
EU-Mitgliedsstatten, an den vorhandenen Standard der restlichen
EU-Länder anzupassen. Dieser Problematik wird durch einen
kombinierten Ansatz entgegengewirkt:
• Entwicklung von passenden Werkzeugen und Verfahren, um Eingriffe
(Instandsetzungs- oder Erhaltungsmaßnahmen) in die Infrastruktur gezielt
steuern zu können;
• Minimierung von Korrosion durch einfachere und kosteneffizientere
Maßnahmen; Implementierung schnellerer, kosteneffizienterer und langfristiger
Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungs-Maßnahmen für Substandard- bzw. für
beschädigte Brücken;
• Proaktive Verteilung der Ergebnisse und Vermarktung von Best Practices an
wichtige Stakeholder.
Glavni cilj projekta ARCHES je zmanjšati razkorak v stanju cestne
infrastrukture med srednje in vzhodnoevropskimi državami, še
posebno novimi članicami Evropske unije na eni, ter razvitimi
evropskimi državami na drugi strani. V ta namen bo projekt s
kombiniranim pristopom:
• izpopolnjeval orodja in postopke za preprečevanje nepotrebnih posegov
(obnov/zamenjav) na objektih;
• razvijal metode za preprečevanje razvoja korozije z enostavnejšimi, cenejšimi,
učinkovitejšimi in dolgotrajnejšimi postopki rehabilitacije (obnov/ojačitev)
poškodovanih objektov;
• širil in objavljal rezultate in izkušnje med lastniki in upravljavci infrastrukture

routières entre les pays d’Europe centrale et de l’est (CEEC),
particulièrement les nouveaux états membres (NMS),
et le reste de l’Union Européenne. Ce problème clé sera traité au
moyen d’une approche combinée:
• développer des outils et des procédures plus appropriés afin d’éviter des
interventions inutiles (remises en état/remplacements) sur les structures;
• prévenir le développement de la corrosion par des techniques plus simples et
moins coûteuses, mettre en œuvre des techniques de réhabilitation (remise
en état ou renforcement) plus rentables et plus durables, pour les ponts non
conformes aux normes actuelles et dont la sécurité est insuffisante;
• dissémination proactive des résultats et des règles de l’art aux intervenants clés.
ARCHESi üldine eesmärk on vähendada maanteeinfrastruktuuri standardite
erinevusi Kesk- ja Ida-Euroopa riikide, eriti uute liikmesriikide,
ning ülejäänud Euroopa Liidu riikide vahel. Antud probleemile
lähenetakse kombineeritult:
•
luuakse sobivamaid vahendeid ja võtteid, et vältida
asjatuid sekkumisi (parandustööd või välja vahetamine) rajatistesse;
• takistatakse korrosiooni teket lihtsamate ja odavamate meetodite abil,
juurutatakse standardile mittevastavate ja ohtlike sildade remondiks
kiiremaid, tulusamaid ja kauem kestvaid taastusmeetodeid (parandustööd või
tugevdamine);
• levitatakse agressiivselt tulemusi ja üldisi häid tavasid puudutavat teavet
peamistele huvirühmadele.
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Het doel van ARCHES is de kloof te verkleinen in het niveau van snelweginfrastructuur
tussen Centraal- en Oosteuropese landen (CEEC), en in het
bijzonder de Nieuwe Lidstaten (NMS), en de rest van de EU. Dit
sleutelprobleem zal worden benaderd met een gecombineerde
aanpak:
• ontwikkelen van geschiktere gereedschappen en procedures om onnodige
interventies (reparatie/vervanging) aan constructies te voorkomen;
• de ontwikkeling van corrosie te voorkomen door eenvoudiger en goedkopere
technieken en snellere, meer kosteneffectieve en duurzamere herstelmethoden
(reparatie of versterken) in te voeren voor onvoldoende funtionerende en
onveilige bruggen;
• agressieve disseminatie van resultaten en best practice naar de belangrijkste
stakeholders.

Podstawowym celem Projektu “Ocena stanu i metody napraw
drogowych obiektów inżynierskich w Europie Centralnej (ARCHES)”
jest zniwelowanie różnicy w standardach technicznych drogowych
obiektów inżynierskich pomiędzy krajami ‘starej’ Unii Europejskiej,
a krajami Europy Środkowej i Centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem Nowych
Krajów Członkowskich UE. Podstawowymi działaniami w ramach ARCHES będą:
• opracowanie odpowiednich instrumentów i procedur oceny stanu obiektów
pozwalających na lepsze zarządzanie środkami przeznaczonymi na utrzymanie
obiektów drogowych;
• opracowanie prostszych i tańszych technologii zabezpieczenia antykorozyjnego
obiektów oraz wprowadzenie szybkich, tanich i trwałych technologii napraw i
wzmacniania zniszczonych lub niepewnych mostów;
• szerokie rozpowszechnianie wyników prac i doświadczeń wśród wszystkich
zainteresowanych.
Крайната цел на проекта ARCHES е да се намали разликата
в стандарта за пътната инфраструктура между страните
от Централна и Източна Европа (CEEC), особено новите
страни-членки, и останалите Европейски страни. Този основен
проблем ще бъде разглеждан с помощта на комбиниран подход:
•    разработване на по-подходящи инструменти и процедури за избягване на
ненужните намеси (ремонти/ подмени) в конструкциите;
• предотвратяване развитието на корозия чрез по-прости и по-евтини
технологии;   внедряване на по-бързи, по-ефективни по отношение на
разходи и по-дълготрайни технологии за рехабилитация (ремонт или
усилване) на мостове, които не отговарят на стандартите и са опасни;
• разпространяване и налагане на резултатите и основните най-добри
практики до заинтересованите страни.
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Úvod

P

rojekt výzkumu a vývoje 6. rámcového programu Evropské unie ARCHES (Hodnocení a renovace mostů se
zaměřením na nové členské země EU) byl realizován v tématické prioritě Udržitelná pozemní doprava. Dvanáct
partnerů z celé Evropy (včetně zemí střední a východní Evropy a nových členských států EU) mělo od září 2006
příležitost společně pracovat na tomto projektu. Je namístě uvést, že většina partnerů je členy Fóra evropských
národních silničních výzkumných laboratoří (FEHRL), jež bylo rovněž iniciátorem návrhu projektu v roce 2006. Více než
dva roky byly věnovány vyhodnocení literatury, realizaci experimentů, zkouškám v laboratoři a in situ (v terénu), včetně
základního výzkumu. Poslední a závěrečný rok projektu byl zasvěcen praktickým pokusům, uskutečněným na mostních
objektech.
Je nutno si uvědomit, že strategickým cílem projektu bylo snížení rozdílů v úrovni dopravní infrastruktury mezi zeměmi
střední a východní Evropy a zbytkem EU. Toho bylo dosaženo vývojem vhodných nástrojů a postupů pro účinnější
posuzování a rychlejší, hospodárnější a trvanlivou obnovu (oprav nebo zesílení) mostů v nevyhovujícím stavu.
Aby bylo možné uskutečnit tyto záměry, soustředil se projekt ARCHES na monitoring a posouzení mostních objektů, na
strategie prevence zhoršování jejich stavu a moderní technologie jejich obnovy za pomoci vzájemně se doplňujících
metod. Projekt byl rozdělen do čtyř technických pracovních skupin (WP) s následujícími přístupy:
•

•
•
•

Co nejlépe spravovat stávající mostní objekty pomocí kvalitnějšího monitoringu a přesnějšího hodnocení
těchto objektů z hlediska bezpečnosti; předcházení zásahům jako je předčasná výměna části objektu nebo
rekonstrukce celého mostu (WP2);
Monitoring a předcházení koroze v současné době používané ocelové výztuže; výzkum nových netradičních
materiálů, které jsou vysoce odolné vůči korozi (WP3);
Zvyšování únosnosti mostů pomocí výztužných lamel (WP4);
Zesilování mostních objektů vysoce hodnotným vlákny vyztuženým betonem (UHPFRC), použitým v silně
exponovaných zónách k výraznému zvýšení jejich životnosti (WP5).

Dvanáctičlenné konsorcium, které řešilo tento projekt, bylo sestaveno z organizací uvedených v tabulce 1.
Tabulka 1: Organizace účastnící se řešení projektu
Název organizace
Road and Bridge Research Institute
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute
Centrum dopravního výzkumu
Technická universita Catalonia
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
University College Dublin
Fórum evropských národních silničních výzkumných laboratoří
Leggedoor Concrete Repair
Autostrade per l’Italia
Universita Záhřeb
Salonit Anhovo
Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)

Akronym
IBDiM
ZAG
CDV
UPC
EPFL
UCD
FEHRL
Laggedoor
Autostrade
UZ
SA

Země
Polsko
Slovinsko
Česká republika
Španělsko
Švýcarsko
Irsko
Belgie
Nizozemsko
Itálie
Chorvatsko
Slovinsko

TNO

Nizozemsko

Práce na projektu byly rozděleny do pracovních
skupin (WP) - čtyři byly věnovány výzkumu, jedna
řízení projektu a jedna diseminaci výsledků.
WP 1 Řízení projektu - Tomasz Wierzbicki
(IBDiM)
WP 2 Monitorování a posouzení konstrukcí
mostů - Joan R. Casas (UPC)
WP 3 Protikorozní ochrana - Aljoša Šajna
(ZAG)
WP 4 Zvýšení únosnosti pomocí lepených FRP
lamel - Marek Łagoda (IBDiM)
WP 5 Použití vysoce hodnotných vlákny
vyztužených betonů (UHPFRC) -

Obrázek 1: Organizace zapojené v projektu ARCHES

Emmanuel Denarié (MCS-EPFL)
WP 6 Dissemination – Adewole Adesiyun (FEHRL)
Po 36 měsících výzkumné činnosti připravili partneři projektu následující výstupy. Jednotlivé zprávy lze bezplatně
stáhnout na adrese: http://arches.fehrl.org/.
D 05 Zpráva ze závěrečné konference
D 06 Doporučení pro individuální přizpůsobení receptur UHPFRC
D 07 Internetová databáze výsledků zatěžovacích zkoušek mostů a analytických výpočtů
D 08 Doporučení pro využití výsledků monitoringu při hodnocení bezpečnosti mostů a plánování jejich
údržby
D 09 Doporučení pro systematické rozhodovací procesy používané při hospodaření s mosty
D 10 Doporučení pro posuzování mostů na základě dynamických účinků dopravy
D 11 Doporučení pro použití korozivzdorné oceli
D 12 Doporučení pro použití systémů katodické ochrany ocelové výztuže v betonu
D 13 Doporučení pro použití předpjatých externě lepených FRP lamel
D 14 Doporučení pro použití UHPFRC při opravách mostů
D 15 Závěrečná zpráva
D 16 Doporučení pro provádění jednotlivých typů zatěžovacích zkoušek mostů
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J. Casas (UPC) – Vedoucí Pracovní Skupiny WP 2

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY: : ZAG: A. ŽNIDARIČ, A. ŠAJNA, T. BREMEC, Igor  Lavrič; AUTOSTRADE: L. PARDI;
UCD: E. O’BRIEN, A. GONZALEZ, B. ENRIGHT, D. CANTERO; FEHRL: A. ADESIYUN; FEHRL-umbrella: M. Ralbovsky,
S. Deix, H. Friedl (AIT),  I. Blazhev, G. Hristov, K. Kamenova, I. Yankov (CRBL), D. Tkalcic, S. Juric (IGH) , A.
Cury, C. Cremona (LCPC) , T. Veiko, M. Truu (TECER); CDV: J. STRYK; IBDiM: P. OLASZEK, J. CIEŚLA, M. BISKUP, J.
SKAWIŃSKI, M. MAZANEK, T. BICZEL, A. WRZESIŃSKI, P. NUREK, R CZACHOWSKI.
POSOUZENÍ ZATÍŽENÍ
Velké úsilí bylo věnováno lepšímu pochopení a vyhodnocení vlivů dopravy na mosty, a to jak statických, tak dynamických.
STATICKÝ ÚČINEK DOPRAVY
Byl proveden sběr dat o dopravním zatížení získaných při vážení za pohybu (WIM) v Nizozemsku, Polsku, Slovinsku,
na Slovensku a v České republice. Analýzou těchto dat a řadou simulací byly získány charakteristické hodnoty zatížení
silniční dopravou pro výše uvedené země - 4 nové členské země EU (NMS) + Nizozemsko pro srovnání. Výsledky
ukázaly, že zatížení dopravou je pro všechny NMS, v porovnání se západoevropskými zeměmi, podstatně nižší. Bylo
konstatováno, že přítomnost mimořádných vozidel v dopravním proudu (např. uvedených na obrázku 2 a 3), může
na mostech vyvolávat odezvu, která je vyšší než ta, se kterou počítá model zatížení LM 1 uvedený v Eurokódu pro
zatížení mostů silniční dopravou (ČSN EN 1991-2). Proto byly vyvozeny důležité závěry, týkající se nových modelů
dopravního zatížení a dopravních situací, které by měly být brány v úvahu při hodnocení stávajících mostů. Rovněž
bylo prezentováno, že dimenzování podle Eurokódu může být nekonzervativní (nepočítá s takovou rezervou), není-li
přítomnost velmi těžkých vozidel (vícenápravových jeřábů a tahačů s podvalníky) zahrnuta při modelování dopravy na
mostech. Pro účely posuzování stávajících mostů v zemích střední a východní Evropy byl vytvořen simulační výpočet
typických vlivů dopravního zatížení a uvažovaných redukčních faktorů pro jednotlivé třídy mostů.

Obrázek 2: Vícenápravový jeřáb o tíze 1110 kN

Obrázek 3: Tahač s podvalníkem o tíze 1450 kN

Eurokód uvádí, že každá země může ke standardu LM1 použít regulační součinitel α tak, aby zohlednila úroveň
dopravního zatížení na svém území.
Tabulka 2 udává hodnoty průměrných součinitelů α pro všechna uvažovaná rozpětí mostních polí, vycházející z doby
návratu 1000 let, s dopravním zatížením měřeným v různých lokalitách v každé zemi. Tyto součinitele odpovídají nejvyšší
úrovni dopravního zatížení v těchto zemích. Proto mohou být tyto součinitele upravovány vhodným koeficientem,
závisejícím na intenzitě nákladní dopravy (vyjádřeným procentuálním podílem), aby byl vytvořen místně specifický
součinitel odpovídající konkrétní lokalitě. Jako příklad udává tabulka 3 součinitele pro posuzování mostů, na nichž je o
50 % nižší nákladní doprava než v tabulce 2.

Tabulka 2: Regulační součinitel α pro návrh při plném dopravním zatížení
Součinitel
jízdního pruhu
vysoký

nízký

Země

Moment uprostřed rozpětí

Síla u podpor

Moment u podpor

Nizozemí
Česká republika
Slovinsko
Polsko
Slovensko
Nizozemí
Česká republika
Slovinsko
Polsko
Slovensko

0,99
0,74
0,73
0,71
0,69
1,05
0,88
0,84
0,82
0,80

1,07
0,91
0,87
0,85
0,83
1,39
1,19
1,15
1,10
1,09

1,08
0,84
0,80
0,79
0,74
1,18
1,00
0,97
0,93
0,92

Tabulka 3: Regulační součinitel α pro posouzení s 50% snížením dopravního zatížení
Součinitel
jízdního pruhu
vysoký

nízký

Země
Nizozemí
Česká republika
Slovinsko
Polsko
Slovensko
Nizozemí
Česká republika
Slovinsko
Polsko
Slovensko

Moment uprostřed
rozpětí
0,88
0,66
0,65
0,63
0,61
0,94
0,79
0,75
0,73
0,71

Síla u podpor

Moment u podpor

0,96
0,81
0,78
0,76
0,74
1,24
1,06
1,02
0,98
0,97

0,96
0,75
0,71
0,70
0,66
1,05
0,89
0,86
0,83
0,82

Jak je zřejmé z tabulky 2, ze statického hlediska mohou být použity nižší hodnoty (průměrně o 25 %) odpovídající
stanoveným regulačním součinitelům α, získaným pro každou konkrétní zemi a lokalitu.
DYNAMICKÝ ÚČINEK DOPRAVY
Tato část se zabývala upřesněním vztahu mezi dopravním zatížením mostu a jeho dynamickou odezvou, který umožňuje
realističtější vyhodnocení. Hodnoty dynamického součinitele jednotlivé události (б, DAF: dynamic amplification factor)
a dynamického součinitele za určité časové období (ADR: allowance dynamic ratio), které jsou definovány jako poměr
celkového (statického a dynamického) účinku ku statickému účinku, byly vypočítány při zohlednění nejdůležitějších
proměnných jako: vliv rychlosti vozidel, uspořádání náprav, typ mostu a jeho rozpětí, stav vozovky, parametry vozidel
(rozmístění náprav, poměr hmotností vozidla a mostu atd.), vliv vícenásobné přítomnosti vozidel, existence poruch
povrchu vozovky (hrbolů, poškozených mostních závěrů atd.). V rámci projektu ARCHES bylo vytvořeno doporučení,
jak určit místně specifický dynamický součinitel ADR s využitím numerických simulací. Doporučení obsahuje návod
pro vytvoření modelu vzájemného působení „vozidlo–most“ metodou konečných prvků a získání součinitelů ADR pro
konkrétní profily vozovky na mostě, intenzity dopravy při různém zastoupení vozidel a pro různé doby návratu. Dále
bylo vytvořeno doporučení pro získání součinitelů ADR na základě měření provedených přímo na mostech.

9

RCHES závěrečná zpráva - shrnutí
Prokázalo se, že mimořádně těžká vozidla, jako jeřáby a tahače s podvalníkem, nevyvolávají větší dynamické účinky,
než typická evropská pětinápravová návěsová souprava. Jak je zřejmé z obrázku 4, jsou důležitými výsledky projektu
tyto poznatky: zatímco doba návratu roste, klesá vliv profilu komunikace (nebo variabilita ADR v závislosti na profilu);
lze použít relativně krátký časový úsek (1 měsíc) a získat dobrý odhad hodnoty ADR pro delší časové období. To je
významný závěr, který výrazně snižuje složitost výpočtů.
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Obrázek 4: Variace dynamického součinitele ADR v závislosti
na době návratu a profilu komunikace

Byla vypracována obecná doporučení pro posuzování mostů s jedním a dvěma jízdními pruhy (z hlediska vyvozeného
momentu a působící síly) pro kategorie pozemních komunikací “A“ a “B” podle ISO (obrázek 5). Bylo prokázáno, že lze
dosáhnout snížení dynamického součinitele, pokud jsou získány kvalitnější znalosti o odezvě mostu pomocí numerické
simulace a zkoušek in situ. Měření na dálnicích silně zatížených dopravou, provedených v rámci projektu ARCHES a
trvající od 2 týdnů do 2 měsíců, ukázala, že dynamický součinitel DAF klesá s rostoucí hmotností zatížení. Průměrné
hodnoty DAF pro mimořádně těžká vozidla (tahače s podvalníkem nebo jeřáby) a při scénářích za přítomnosti dvou
těžkých vozidel dosahovaly na všech měřených úsecích hodnot blízkých 1.

Obrázek 5: Srovnání doporučených dynamických součinitelů
DAF v porovnání s hodnotami Eurokódu
Konečným výsledkem uvedeným na obrázku 5 je návrh dynamického součinitele DAF pro posuzování stávajících
mostů (jako funkce rozpětí mostu), který je značně nižší (okolo 15 %) a přesnější, než hodnoty navrhované ve většině
předpisů pro navrhování, zejména v Eurokódu. Díky tomu mohou některé mosty označené jako nevyhovující z hlediska
stavebního stavu projít posuzovacím procesem.

POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI
Zatěžovací zkoušky mostů ukázaly, že v mnoha případech mohou mosty odolávat mnohem vyššímu zatížení, než
předpokládají analytická posouzení. To byl také případ mostu přes řeku Gameljščica v Gameljne v Ljubljani ve Slovinsku
(obrázek 6), který byl určen k demolici a kde se uskutečnily zatěžovací zkoušky mostu v rámci řešení projektu ARCHES
(obrázek 7). V průběhu zkoušek byla mimo standardních parametrů (zatížení, průhyb, deformace v určitých bodech)
sledována akustická emise. Ačkoliv nejvyšší použité zatížení překročilo plánovanou zatížitelnost mostu (1000 kN oproti
260 kN), nebylo zjištěno žádné významné poškození.
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Obrázek 6: Pohled na most Gameljne před zkouškou, Ljubljana, Slovinsko

Obrázek 7: Most Gameljne během zatěžovací zkoušky, Ljubljana,
Slovinsko
V rámci projektu ARCHES byly zkoumány přesnější metody posuzování odezvy mostu, jako alternativy k analytickým
metodám a klasickým zatěžovacím zkouškám mostů.
Byla představena koncepce tzv. lehkých zatěžovacích zkoušek (soft load testing). Provedením těchto zkoušek u více
než 20 mostů v rámci projektu ARCHES byly plně ověřeny dřívější výsledky projektu SAMARIS. Tento typ zkoušky lze
provádět bez toho, že by se most musel pro dopravu uzavřít. Výsledkem jsou doporučení pro hlavní parametry zkoušky
a velikost vzorku (počet měřicích dnů). Bylo prokázáno, že tyto lehké zatěžovací zkoušky umožňují velmi efektivně získat
skutečné příčinkové čáry (zejména ohybových momentů) a součinitele nerovnoměrného zatížení, které se mohou,
zvláště u starých mostů, významně lišit od teoreticky vypočtených hodnot. Zkušenosti s realizací lehkých zatěžovacích
zkoušek ukazují, že rozdíly (znamenající úspory) mezi teoretickými a experimentálními příčinkovými čarami ohybového
momentu mohou být výrazné, a to zejména u kratších a starších mostů s jedním polem, kde nejsou známy okrajové
podmínky. Znalost skutečného chování mostu (příčinkových čar a vlivů vztahujících se k jednotlivým jízdním pruhům)
má závažné důsledky pro optimalizaci při posouzení stavu mostu.

RCHES závěrečná zpráva - shrnutí
Zatímco aplikace teoretických příčinkových čar a vlivů vztahujících se k jednotlivým jízdním pruhům poskytuje
dostatečné rezervy při návrhu nových mostů, které lze využít v budoucnu (jestliže se stav mostu zhorší nebo se
změní dopravní situace), znalost experimentálních příčinkových čar přispívá k optimalizaci při posouzení bezpečnosti
stávajících mostů a zamezení zbytečných (předčasných) nápravných opatření.
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Celkový účinek zatížení je jmenovitá hodnota, která se využívá při hodnocení proto, aby bylo možno vzít v úvahu
časový interval posuzování (5, 10, 50,... roků) a je tedy klíčovou veličinou hodnotícího procesu. Jeho výpočet se
provádí vynásobením typického statického účinku zatížení tzv. dynamickým součinitelem ADR. Součinitel ADR se liší
od dynamického součinitele DAF. Součinitel DAF se využívá pro průjezdy jednotlivých nákladních vozidel a z toho
důvodu je přesnějším dynamickým parametrem, zohledňujícím konkrétní zatížení dopravou (během referenčního
období uvažovaného pro účely posouzení chování mostu). Dynamický součinitel ADR je definován jako poměr mezi
celkovým účinkem a statickým účinkem zatížení dopravou v průběhu vymezeného časového období. Ukázalo se, že
se variabilita ADR zmenšuje, jak doba návratu vzrůstá. Jak je patrno z obrázku 4, hodnota odpovídající době návratu 1
měsíc je blízká hodnotě odpovídající době návratu 1000 roků. Výsledkem je doporučení kombinovat nezávisle zjištěné
hodnoty místně specifického statického účinku zatížení (získané při lehkých zatěžovacích zkouškách mostů) a místně
specifického dynamického součinitele ADR pro dobu návratu 1 měsíc (rovněž získaného při lehkých zatěžovacích
zkouškách), aby bylo dosaženo přesné hodnoty místně specifického celkového účinku zatížení.
V rámci řešení projektu ARCHES se pracovalo také s tzv. těžkými zatěžovacími zkouškami mostů (proof load testing;
alternativa k lehkým a klasickým zatěžovacím zkouškám). Níže jsou uvedeny odpovědi na dvě hlavní otázky spojené s
aplikací takové zkoušky:
1) Jaké je nejvyšší zatížení, které by mělo být použito během zkoušky, aby byla zajištěna bezpečnost mostu (s
předem stanovenou pravděpodobností), když na mostě bude běžný provoz?
2) Kdy by se měl proces zatěžování zastavit, aby se předešlo poškození mostu?
Díky tomu se těžké zatěžovací zkoušky únosnosti konstrukce mohou považovat za reálnou alternativu k
teoretickému posouzení konstrukce mostu.
Aby bylo možné odpovědět na první otázku, byl metodami vyvinutými v rámci projektu ARCHES proveden výpočet
souboru „koeficientů těžkého zatížení“ pro pět evropských zemí (Nizozemsko, Českou republiku, Polsko, Slovensko
a Slovinsko), který vycházel ze skutečných dopravních podmínek v těchto zemích (založeno na datech z vážení za
pohybu - WIM). Tyto koeficienty byly získány kalibrací, založenou na principu spolehlivosti, která bere v úvahu nejistoty
související se zatížením a odolností konstrukcí. Koeficienty jsou zahrnuty ve výstupech projektu v podobě tabulek
a grafů a představují pro projektanty a inženýry velmi snadný a efektivní způsob, jak odhadnout nejvyšší zatížení,
kterého se má dosáhnout v průběhu realizace těžké zatěžovací zkoušky mostu. Při kalibraci byly uvažovány následující
proměnné: úroveň bezpečnosti, rozpětí, typ mostu, zatížení dopravou, trvalé zatížení a dostupná dokumentace mostu.
Pokud jde o druhou otázku, těžká zatěžovací zkouška byla provedena na reálném mostě u města Barcza v Polsku
(obrázek 8). Most byl složen z prefabrikovaných předpjatých betonových nosníků a byl určen k rekonstrukci. Most byl
postupně zatěžován betonovými a ocelovými břemeny (obrázek 9) až na hodnotu, při níž došlo ke vzniku viditelné
trhliny na nejvíce zatíženém nosníku. Pro sledování vývoje v průběhu zatěžování byla použita metoda akustické emise
a další monitorovací zařízení. Monitorování konstrukce snímači akustické emise předpovědělo velmi přesně okamžik,
kdy se v nosníku objeví první trhlina. Akustická emise byla úspěšná při predikci maximální úrovně zatížení, která může
být u mostu použita, aniž by došlo k poškození konstrukce. Tato monitorovací metoda tedy prokázala, že bude velmi
užitečným a perspektivním nástrojem. V tomto smyslu projekt ARCHES účinně v celé škále aplikací předvedl, že metoda
akustické emise může být využita při sledování průběhu těžkých zatěžovacích zkoušek mostů.
Dále bylo navrženo, a v rámci řešení projektu ARCHES prezentováno, doporučení ohledně systému hospodaření s
mosty (BMS) v nových členských zemích EU a zemích střední a východní Evropy. Doporučení obsahuje čtyři témata: jak
propojit stávající systém s novým BMS, jaká je doporučená struktura BMS, jaké jsou hlavní rozhodovací procesy v BMS
a jak navázat BMS na systémy rozhodování o dalších objektech.
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Obrázek 8: Boční pohled na most Barcza (Polsko)

Obrázek 9: „Těžká“ zatěžovací zkouška mostu Barcza

Závěry a doporučení pracovní skupiny WP2 projektu ARCHES uvedené ve výstupech D07 Internetová databáze
výsledků zatěžovacích zkoušek mostů a analytických výpočtů, D08 Doporučení pro využití výsledků monitoringu
při hodnocení bezpečnosti mostů a plánování jejich údržby, D09 Doporučení pro systematické rozhodovací procesy
používané při hospodaření s mosty, D10 a D16 zcela naplňují hlavní cíl pracovní skupiny: “poskytnout doporučení
pro zavedení optimalizačních nástrojů pro posuzování stavu mostů v nových členských státech EU a zemích střední a
východní Evropy”.

RCHES závěrečná zpráva - shrnutí

WP3 Protikorozní Ochrana
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A. Šajna (ZAG) – Vedoucí Pracovní
Skupiny WP 3

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY: ZAG: A. ŠAJNA, V. KUHAR, A. LEGAT,   T. KOSEC, N. GARTNER, A.Kranjc; IGH: I.
STIPANOVIĆ-OSLAKOVIĆ;  AUTOSTRADE: L. PARDI, A. MERCALLI; UZ: D. BJEGOVIĆ, M. SERDAR; TNO: R. POLDER; IBDiM:
A. KRÓLIKOWSKA, Ł. AUGUSTYŃSKI, L. KOMOROWSKI, U. PASZEK; LBV: J. LEGGEDOR, G. SCHUTEN.

C

ílem pracovní skupiny bylo poskytnout postupy a metody, které zvýší trvanlivost nových a renovovaných
betonových konstrukcí tím, že korozí vyvolané zhoršování jejich stavu, pokud k němu došlo, zachytí v počátečním
stádiu.
Pracovní skupina upravila a implementovala dvě moderní metody protikorozní ochrany, při respektování posledního
vývoje v systémech pro monitorování vývoje koroze. Na základě výsledků dosažených v předchozích výzkumných
projektech (akce COST 521, COST 534, projekt SAMARIS) se určily tři hlavní směry zaměření, tj. použití výztuže z
korozivzdorné oceli, realizace systémů katodické ochrany ocelové výztuže v betonu a aplikace zkoušky založené na
měření elektrickém odporu pro účely monitorování vývoje koroze.
POUŽITÍ VÝZTUŽE Z KOROZIVZDORNÉ OCELI
Je dobře známo, že určité typy korozivzdorných ocelí jsou v prostředí betonu velmi odolné vůči korozi, i když je beton
vysoce kontaminovaný chloridy. Kvůli vysokým cenám těchto kvalitních slitin (AISI 304, AISI 316) se však výztuže z
korozivzdorné oceli obecně používají jen u životně důležitých betonových konstrukcí, které jsou vystaveny agresivnímu
mořskému prostředí nebo v určitých specifických prvcích, vystavených posypové soli. Nejnovější výsledky nicméně
ukazují, že některé oceli s nižším obsahem legujících prvků se za určitých podmínek chovají podstatně lépe, než běžně
používaná nelegovaná ocel, ačkoli jsou jejich ceny srovnatelné.
Prvním cílem bylo porovnat korozivzdorné oceli s nižším obsahem legujících prvků, s cílem stanovit optimální využití
těchto druhů ocelových výztuží a definovat mezní podmínky, za nichž může být jejich užití ještě efektivní. V rámci
projektu ARCHES bylo zkoumáno korozní chování sedmi různých druhů oceli: dvou druhů s nižším obsahem legujících
prvků (TOP12 – 1.4003 a 204Cu – 1.4597), dvou tříd duplexní oceli (UGIGRIP 4362 – 1.4362 a SAE/UNS S3 2205 – 1.4462)
a dvou tříd nerezové oceli (AISI 304 – 1.4301 a AISI 304L – 1.4306). Běžná černá ocel (B500B – 1.0439) byla zahrnuta pro
účely srovnání.
Z důvodu plného pochopení chování různých druhů korozivzdorných ocelí v betonu byl výzkum rozdělen do tří
fází: laboratorních zkoušek vzorků oceli uložených v roztocích, laboratorních zkoušek oceli zabudované v betonu a
monitorování železobetonových vzorků uložených in situ (zkušební pole s betonovými sloupy).
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Obrázek 10: Druhy betonářských ocelí
VZORKY OCELI ULOŽENÉ V ROZTOKU
První část výzkumu sestávala ze zkoušek ocelových vzorků uložených ve vodním roztoku s různou koncentrací chloridů
a různými hodnotami pH, simulujícími nový (pH ±12.5) a karbonatovaný beton (pH ±10.0). Cílem tohoto šetření bylo
definovat kritické koncentrace chloridových iontů a kritické úrovně alkality pro každý druh oceli.

Obrázek 11: Hodnoty celkové impedance (|Z|) pro austenitickou korozivzdornou ocel s nižším
obsahem niklu (204Cu – 1.4597), nejběžnější austenitickou nerezovou ocel (AISI 304 – 1.4301)
a nejhospodárnější z testovaných, duplexní nerezovou ocel (UGIGRIP 4362 – 1.4362), měřené na
vnějším povrchu, v roztoku simulující nový beton, pH = 12,5

RCHES závěrečná zpráva - shrnutí
Při zkouškách na čerstvě leštěných příčných řezech bylo využito potenciodynamické metody, zatímco zkoušky
korozního chování vnějších povrchů byly zkoumány za použití elektrochemické impedanční spektroskopie (EIS). Celková
impedance |Z| (obrázek 11) byla použita jako kritérium pro stanovení korozní odolnosti kovů. Celková impedance byla
stanovena pomocí Bodeho diagramů impedančního spektra jako absolutní impedance měřená při nejnižší měřené
frekvenci. Čím vyšší je hodnota celkové impedance, tím odolnější vůči korozi testovaný materiál je.
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a)

ŽELEZOBETONOVÉ LABORATORNÍ VZORKY
Ve druhé části výzkumu byly výztuže (ocelové tyče) zabetonovány, čímž se vytvořily železobetonové dílce různých
velikostí: malé válcovité vzorky betonu byly ponořeny do vodního roztoku NaCl, malé betonové vzorky tvaru hranolu
byly vystaveny stříkání v solné komoře, betonové vzorky střední velikosti s uměle vytvořenou příčnou trhlinou,
způsobenou ohybem vzorků, a bez trhliny (obrázek 12b), byly cyklicky vysušovány a smáčeny roztokem NaCl a velké
betonové desky, které byly také vystaveny periodickému vysušování a smáčení roztokem NaCl.

b)

Obrázek 12: a) Železobetonové vzorky střední velikosti při měření elektrického odporu, vystavené při horním povrchu účinku vodního
roztoku s chloridy; b) Železobetonové vzorky s uměle vytvořenými trhlinami, vystavené při spodním povrchu cyklickým účinkům
vodného roztoku s chloridy
Jako kritéria pro stanovení korozní odolnosti oceli v betonu byly použity hodnoty korozního potenciálu (Ecorr) a
korozního proudu (Icorr). Tyto parametry byly měřeny různými elektrochemickými metodami. Nízký korozní potenciál
(obrázek 13, 14 a 15) ukazuje náchylnost ke korozi. Korozní potenciál oceli, který s časem klesá, může naznačovat, že je
tato ocel aktivní, a že se koroze může objevit. Hodnoty korozního potenciálu, zůstávající časově stabilní ukazují, že ocel
je stále pasivní.
Korozní proud oceli (obrázek 13 a 14), který roste s časem, by měl indikovat, že je tato ocel aktivní, a že by se koroze
mohla objevit. Ocele, které vykazují nízké, v čase ustálené hodnoty korozního proudu, jsou pokládány za pasivní.

Obrázek 13: Korozní potenciál a proudová hustota jako funkce času pro různé druhy ocelových výztuží zabudovaných do
malých válcových betonových vzorků, které jsou do poloviny ponořeny v 3,5% roztoku NaCl a elektrochemicky testovány
pomocí lineární polarizace

Obrázek 14: Korozní potenciál a proudová hustota jako funkce času pro různé druhy ocelových výztuží, zabudovaných do
malých betonových vzorků tvaru hranolu, které jsou vystaveny cyklům smáčení, sušení a stříkání 3,5% roztokem NaCl v
solné komoře a jsou periodicky měřeny galvanostatickou impulsní metodou
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Obrázek 15: Korozní potenciál v závislosti na čase (poločlánek
Cu-CuSO4) ocelových výztuží v betonových vzorcích střední
velikosti s uměle vytvořenou příčnou trhlinou
ZKOUŠKY V TERÉNU – ZŘÍZENÍ ZKUŠEBNÍHO POLE
FPro účely dlouhodobého výzkumu bylo zřízeno zkušební pole v reálných přímořských podmínkách. Třetí část výzkumu
si kladla za cíl zhodnotit chování různých typů ocelové výztuže zabudované v tělesech reálných rozměrů a vystavených
účinkům reálného prostředí.
V rámci zkušebního pole bylo uplatněno šest typů ocelových výztuží, které byly použity při výrobě železobetonových
sloupů; byly vyrobeny tři sloupy pro každý použitý typ ocelové výztuže. Všechny sloupy jsou vyztuženy dvěma
výztužemi vyrobenými z korozivzdorné oceli a dvěma výztužemi z nelegované oceli. V různých výškách sloupů se
nainstalovaly sondy pro měření elektrického odporu, které umožňují sledování koroze za různých podmínek uložení
(ponoření, stříkání a povětrnostní vlivy).
Zkušební pole je situováno na severním pobřeží Jaderského moře pod mostem vedoucím na ostrov Krk. Most by
postaven v 80. letech minulého století a od té doby je vystaven přímořskému prostředí. Agresivní mořské prostředí zde
neustále způsobuje závažné problémy s korozí. Největší problémy představuje koroze zabudované výztuže v betonu.
Obrázek 16: Poloha zkušebního pole

RCHES závěrečná zpráva - shrnutí
Sloupy byly umístěny v mořské vodě v hloubce jednoho metru s tím, že další dva metry sloupu se nacházejí nad
hladinou moře. Během let bude jedna třetina sloupu neustále ponořena v mořské vodě, jedna třetina bude vystavena
ostřikování mořskou vodou a jedna třetina bude vystavena povětrnostním vlivům.
V průběhu sledování se budou pravidelně měřit parametry koroze ocelové výztuže. Sledování se bude provádět pomocí
zapuštěných sond na měření elektrického odporu (ARCHES úkol 3.3) a jiných nedestruktivních zkušebních metod jako
např. galvanostatické pulsní měření.
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DOPORUČENÍ
Jedním z hlavních výsledků je výstup D11 Doporučení pro použití korozivzdorné oceli. Doporučení se stručně
věnuje otázce trvanlivosti železobetonových staveb, fyzikálně-chemickým podmínkám vzniku a rozvoje koroze v
betonu a technickým vlastnostem testovaných ocelí. Také jsou zahrnuty aspekty nákladů po celou dobu životnost
(LCCA) nízkolegovaných ocelí a návody pro výběr betonářských ocelí v závislosti na prostředí uložení (obsah chloridů,
karbonatace betonu). Podle jednoduchých tabulek jako např. tabulka 4 je možné odvodit vhodnost (nedoporučeno,
doporučeno, silně doporučeno) různých nerezových ocelí. V potaz se také berou další aspekty jako např. přístupnost k
stavebním prvkům, možnost oprav a význam z dopravního hlediska.
Tabulka 4: Doporučení pro výběr korozivzdorné oceli v závislosti na obsahu chloridů a karbonataci betonu
Obsah
chloridů
*
nízký
střední
vysoký
velmi vysoký

Karbonat
ace
**
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano

TOP12

204Cu

AISI 304

AISI 304L












/
/









/
/







/
/



SAE/UNS
S3 2205

UGI GRIP
4362

#

#

#





#





AISI
316
***




/
/



– nedoporučeno, – doporučeno,
- silně doporučeno,
- použití závisí na plánované životnosti stavby, # - není nutný
* Obsah chloridu:
- nízký 		
≤ 0.6 % ve vztahu k množství cementu
			
- střední 		
> 0.6, ale ≤ 1.5 % ve vztahu k množství cementu
			
- vysoký		
> 1.5, ale ≤ 5 % ve vztahu k množství cementu
			
- velmi vysoký > 5 % ve vztahu k množství cementu
** Definováno na základě zkoušky fenolftaleinovým roztokem.
***
Ocel typu AISI 316 nebyla součástí testů, avšak pravděpodobně je to nejstudovanější a nejčastěji používaná
CrNiMo nerezová ocel ve stavebnictví.
Kompletní informace ohledně používání korozivzdorných výztuží je uvedeno ve zprávě D11 Doporučení pro použití
korozivzdorné oceli.
VÝVOJ A POUŽITÍ SYSTÉMŮ KATODICKÉ OCHRANY OCELOVÉ VÝZTUŽE V BETONU
Cílem úkolu týkajícího se katodické ochrany bylo navrhnout a otestovat inovativní, chytré, což znamená také hospodárné
a efektivní systémy pro aplikaci na mostech.
Katodická ochrana oceli v betonu byla zvolena jako alternativní přístup k sanaci koroze, tedy jako metoda vykazující
výrazné přínosy. Přínosem mohou být např. nižší náklady po celou dobu životnosti, kratší doba provedení, delší
provozní doba bez nutnosti dalších zásahů, zvýšená trvanlivost a bezpečnost.
V rámci projektu ARCHES se provedli dvě zkoušky systému katodické ochrany - jedna ve Slovinsku a jedna v Polsku.
Výsledky testování v terénu byly použity pro účely optimalizace těchto systémů a pro kalibraci numerického výpočetního
softwaru, který byl taktéž vyvinut v rámci tohoto úkolu.

APLIKACE NA MOSTĚ VE SLOVINSKU
Systém katodické ochrany byl instalován na část nosné konstrukce mostu poblíž města Ljubljana. Zjišťování poškození
korozí, provedení nutných oprav a aplikace systému se uskutečnilo od března do srpna 2008. Dalším vyšetřováním se
zjistilo, že koroze ocelové výztuže byla způsobena jak obsahem chloridů, tak karbonatací betonu, navíc v kombinaci s
lokálním snížením krytí výztuže.
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Obrázek 17: Zkušební most ve Slovinsku, poškozené místo úložného prahu a detail odkryté výztuže

Obrázek 18: Mapa korozního potenciálu na vertikálním povrchu úložného prahu; modrá
znamená aktivní korozi, červená pasivaci

Na třech různých zkušebních místech byly použity tři různé systémy katodické ochrany a jeden úložný práh byl ponechán
bez ochrany jako referenční. Na zkušebním místě s vodivým povlakem (AHEAD) funguje katodická ochrana efektivně a
je možné ji také modelovat. Na zkušebním místě s horizontálními titanovými pásy po celém povrchu úložného prahu
funguje katodická ochrana dobře a je možné ji také modelovat. Na zkušebním místě s vertikálními pásy rozmístěnými
pouze na čele úložného prahu se ochranný proud nedostane k oceli v ostatních částech nosníku.
Slovinský výzkumný ústav ZAG bude s pravidelným měřením a sledováním pokračovat i po skončení projektu ARCHES.

RCHES závěrečná zpráva - shrnutí
a)

b)

c)

Obrázek 19: Tři různé systémy katodické ochrany aplikované ve Slovinsku; a) horizontální titanové pásy, b) vodivý
povlak, c) vertikální titanové pásy
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APLIKACE NA MOSTĚ V POLSKU
Polská zkouška systému katodické ochrany ocelové výztuže se odehrávala na dálničním mostě ve Varšavě na konci
roku 2008 a začátkem roku 2009. V tomto případě se jednalo o poškození korozí z důvodu prosakujícího odvodnění
(obrázek 20a). Práce zahrnovaly odkrytí výztuže, aplikaci správkové malty, instalaci titanových anod (obrázek 20b) a
jejich následné pokrytí maltou. Sledování účinnosti instalovaného systému katodické ochrany bude pokračovat i po
skončení projektu ARCHES.

a)

b)

Obrázek 20: a) Poškození z důvodu prosakujícího odvodňovacího systému na dálničním mostě ve Varšavě; b) Titanové
anody instalované z boční strany, tři pásy již byly nainstalovány ve spodní části

NUMERICKÉ VÝPOČTY V SOUVISLOSTI S KATODICKOU OCHRANOU
Bylo dokázáno, že numerické modelování systému katodické ochrany ocelové výztuže v betonu je užitečným nástrojem
jak pro obecné predikování fungování tohoto systému, tak pro bezpečnost předpjaté ocelové výztuže. Pro numerickou
analýzu systému katodické ochrany byl vyvinut model založený na metodě konečných prvků, který byl otestován na
datech ze slovinských zkušebních míst. Numerické analýzy se prováděly pro části konstrukce, které zpravidla potřebují
ochranu a které v ideálním případě zahrnují geometrii konstrukce, beton a ocel, polarizační procesy na anodě a na
oceli a úbytek el. odporu v betonu. Při použití takového modelu je možné vypočítat proudové hustoty a potenciály v
každém bodě modelované konstrukce. Tyto hodnoty je možné použít k ověření rozsahu ochrany u různých konfigurací
rozmístění anod a předpovědět lokální polarizace. V rámci projektu ARCHES byly tyto výpočty provedeny ve Slovinsku.   
Podrobnosti o použití „chytré“ katodické ochrany ocelové výztuže v betonu jsou uvedeny ve výstupu projektu D12
Doporučení pro použití systémů katodické ochrany ocelové výztuže v betonu.
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Obrázek 21: a) Rozložení polarizace u zkušebního místa s vodivým povlakem; b) Proudová hustota pro stejné zkušební
místo.
VÝVOJ A ÚPRAVY SYSTÉMU PRO SLEDOVÁNÍ VÝVOJE KOROZE
Hodnocení dlouhodobé účinnosti různých renovačních/antikorozních technik vyžaduje použití pokročilých systémů
pro sledování vývoje koroze. Pro detekci koroze výztuže v betonu existují různé elektrochemické a fyzikální metody.
Všechny mají své výhody a nevýhody; žádná není zcela optimální, a proto je zpravidla nutné používat kombinaci
několika metod.
V rámci řešení projektu ARCHES se ověřovaly modifikované verze klasických sond pro měření elektrického odporu
(projekt SAMARIS). Předběžné testy ukázaly, že tento typ sond je vhodný pro instalaci jak do nových, tak i renovovaných
železobetonových konstrukcí. Tyto sondy mohou být z různých typů oceli, což umožňuje spolehlivě určit chování
různých výztuží (nelegovaná ocel, korozivzdorná ocel), dále mohou být polarizovány, takže se mohou využít v systému
katodické ochrany konstrukcí.
Sondy jsou založeny na jednoduchém principu zvýšení elektrického odporu způsobeného poklesem tloušťky
kovového vodiče. Sondy používané v projektu ARCHES jsou sestrojené jako Wheatstoneův   můstek, kde jsou dva
rezistory v přímém kontaktu s betonem a další dva jsou izolovány. Změna odporu se měří jako rozdíl v napětí, přičemž
vliv možných teplotních změn se měří jako pokles napětí v celém Wheatstonově můstku.    
V rámci projektu ARCHES byla ve slovinském výzkumném ústavu ZAG vyvinuta nová forma a proces výroby těchto
sond z nerezové oceli. Tyto sondy byly vyrobeny za použití nejběžnějšího typu nerezové oceli AISI 304 (1.4301), jenž
má velmi podobné chemické složení a mechanické vlastnosti jako používaná betonářská výztuž ze stejné třídy oceli.
Tyto sondy byly použity v rámci řešení projektu ARCHES na vícero místech, včetně zkušebního pole u ostrova Krk
(Chorvatsko) a zkušebních míst na slovinských mostech.

Obrázek 22: Pohled na sondy pro měření el. odporu před jejich zabetonováním ve středně velkých laboratorních vzorcích
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WP4 Zvyšování únosnosti Mostů Pomocí
Lepených FRP Lamel
M. Łagoda (IBDiM) – Vedoucí Pracovní Skupiny WP 4

ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY: IBDIM: M. ŁAGODA, T. WIERZBICKI, R. CZACHOWSKI, M. BISKUP; UŻ: P. KOTULA, J. BUJNAK.

H

lavním výstupem pracovní skupiny je výstup D13 týkající se použití předpjatých externě lepených FRP lamel (vlákny
vyztužených plastů). Doporučení se týká převážně zesílení prvků nosné konstrukce mostů za použití předpjatých
CFRP lamel (plastů vyztužených uhlíkovými vlákny). Jde především o výběr materiálů, návrh a vlastní realizaci zesílení.
V některých případech může být výhodnější připojit externí FRP lamely k betonovému povrchu v předpjatém stavu.
Laboratorní zkoušky i provedené analýzy potvrzují, že předpínání představuje významný přínos v oblasti zesilování
prostřednictvím FRP lamel. V rámci řešení byly vyvinuty postupy pro předpínání FRP lamel in situ.

Obrázek 23: Předpínání FRP lamel
Předpínání lamel před jejich lepením má následující výhody:
•
•
•
•
•

Poskytuje vyšší zpevnění v rané fázi, většina průřezu nosníku je namáhána tlakem.
Tvorba trhlin v tažené části nosníku se zpomaluje, a pokud se trhliny objeví, jsou rozprostřeny po celé délce
připojení a jsou užší (šířka trhlin je spojena také s kvalitou přilepení).
Stávající trhliny v zesilovaných částech konstrukce se uzavírají.
Prodlužuje se trvanlivost konstrukcí díky nižšímu výskytu trhlin.
Ve srovnání s nepředpjatými lamelami je možné dosáhnout stejného zesílení pomocí menších oblastí

•
•
•

opatřených předpjatými lamelami.
Při dobrém ukotvení může předpínání zamezit poruchám spojeným s odlupováním v místě trhlin a na
koncích lamel.
Neutrální osa zůstane v případě předpínání níže než u FRP lamel bez vneseného předpětí, což vede k vyšší
účinnosti těchto systémů.
Použití předpjatých lamel výrazně zvyšuje zatížení nosníků, při kterém dochází k prokluzu zabudované
ocelové výztuže ve srovnání s nepředpjatými lamelami.

Je nutné zmínit, že tato metoda má i své nedostatky:
•
Vzhledem k většímu množství potřebného vybavení a provedených úkonů je nákladnější než pouhé lepení
FRP lamel.
•
Celý postup trvá déle.
•
Zařízení pro přitlačení lamel ke spodnímu líci musí zůstat na místě, dokud lepidlo dostatečně neztvrdne.

Obrázek 24: Zkoušení nosníků vyztužených FRP lamelami
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WP5 Použití vysoce hodnotných vlákny
vyztužených betonů (uhpfrc) pro sanaci
mostů - postupy v nových členských
zemích eu a zemích střední a východní
evropy

E. Denarié (MCS-EPFL) – Vedoucí Pracovní
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ČLENOVÉ PRACOVNÍ SKUPINY: ZAG: A. ŠAJNA, J. ŠUPUT, V. BRAS; LCPC: P. ROSSI, G. HABERT; SALONIT ANHOVO:
L. REŠČIČ; MCS-EPFL: E. Denarié, H. Sadouki, A. Switek, E. Brühwiler; IBDIM: M. ŁAGODA, T. Wierzbicki, A.
Sakowski 
KOMPOZITNÍ KONSTRUKCE BETON-UHPFRC
výšený objem dopravy v Evropě si naléhavě žádá efektivní
silniční a železniční síť s výraznými investicemi do budování
nových staveb a přezkoumání a sanaci stávajících staveb v
nevyhovujícím stavu. Vysoce hodnotné vlákny vyztužené betony
(UHPFRC - Ultra-High Performance Fibre Reinforced Concretes)
se vyznačují jedinečnou kombinací extrémně nízké propustnosti,
vysoké pevnosti a dobrých deformačních charakteristik. Rozsáhlé
výzkumy prováděné v rámci evropského projektu SAMARIS a pět
úspěšných aplikací (mosty a průmyslové stavby) uvedených do
provozu ve Švýcarsku v roce 2004 ukázalo, že technologie UHPFRC
je připravena pro sanace prováděné in situ (za použití standardního
vybavení, s vyšší rychlostí, účinností a za konkurenceschopnou
cenu). Na základě koncepce původně navržené Brühwilerem
(1999), se UHPFRC aplikují na nosné konstrukci mostu pro „zesílení“
oblastí, které jsou vystaveny vysokému mechanickému zatížení a
Obrázek 25: Příklad aplikace UHPFRC při
nepříznivým klimatickým vlivům (stupeň prostředí XD2, XD3) a jen
„zesílení“ nosné konstrukce mostu v nejvíce
pokud je jejich použití účelné (obrázek 25). Vodě odolné vlastnosti
namáhaných oblastech
UHPFRC umožňují vynechat vodě-odolnou membránu. Z tohoto
důvodu je možné pokládat asfaltovou vrstvu pouhých 8 dní po aplikaci UHPFRC namísto obvyklých 3 týdnů, které
jsou nutné pro vysušení před aplikací vodě-odolné membrány na tradiční maltu nebo beton. Stavební proces se stává
jednodušší a rychlejší. Tento systém se výborně hodí pro mosty a může být také aplikován při stavbách budov, tunelů
nebo opěrných zdí. Tam, kde je to nutné, poskytuje kombinace ochranných vlastností a deformačních charakteristik
UHPFRC spolu s mechanickými vlastnostmi výztužných prvků (normální nebo vyšší jakosti), jednoduchý a efektivní
způsob zvýšení tuhosti a únosnosti při kompaktním průřezu, Brühwiler a kol. (2008)1.

Z

Pracovní skupina 5 projektu ARCHES věnovala velké úsilí tomu, aby prokázala použitelnost této inovativní
sanační metody ve Slovinsku a Polsku, a to použitím levnějších UHPFRC, které jsou šetrnější k životnímu
prostředí a které jsou založeny na místně dostupných materiálech a dosahují lepších reologických vlastností (v
čerstvém stavu do 5 % sklonu podkladu).

VYSOCE HODNOTNÝ VLÁKNY VYZTUŽENÝ BETON (UHPFRC)
UHPFRC se vyznačují ultra kompaktní cementovou matricí s velmi nízkou propustností a vysokou pevností v tahu
(nad 10 MPa) a tvárností, dosaženou vysokým obsahem ocelových drátků. Základní komponenty betonu se neliší od
běžných betonů: cement, mikrosilika, jemný písek, voda, a superplastifikátor. Díky optimálnímu výběru jednotlivých
složek a jejich zastoupení se výrazně zvýšily mechanické a  „ochranné“ vlastnosti.  Velmi nízký poměr voda/pojivo (0,130
– 0,160) způsobuje extrémní hustotu a nepropustnost UHPFRC pro vodu, plyny a agresivní látky (např. rozmrazovací
soli), v takovém rozsahu, jaký ještě nebyl v oblasti technologie betonu dosažen. I přes velmi nízký poměr voda/pojivo
si UHPFRC v čerstvém stavu zachovává samozhutnitelnou schopnost.
Porušený povrch vzorku UHPFRC po zkoušce tahem ukazuje velký počet ocelových drátků vytržených z matrice s velmi
vysokou energií (až 30 000 J/m2 ve srovnání s 200 J/m2 u normálního betonu).
V projektu ARCHES byly použity směsi z řady CEMTECmultiscale®, s mikro a makro ocelovými drátky původně vyvinuté v
LCPC, Rossi a kol. (2005)2. Tato poslední generace UHPFRC s obsahem až 9 % ocelových drátků umožňuje tvrdnutí při
tahovém namáhání, což je velmi důležitou vlastností potřebnou pro aplikace prováděné in situ. Značná část lomové
energie tohoto typu UHPFRC se absorbuje v objemu materiálu během fáze tvrdnutí pod napětím, a to díky vytvořené
síti mikrotrhlin (obrázek 26).

Obrázek 26: Povrch UHPFRC s vytrženými ocelovými drátky
po provedení tahové zkoušky

Obrázek 27: Srovnání chování UHPFRC a betonu při
namáhání tahem a při volném smrštění

Volné smrštění UHPFRC v raném stádiu není vyšší než u běžných betonů. Avšak, na rozdíl od běžných betonů,
umožňuje UHPFRC (např. CEMTECmultiscale®) deformace v tahu, vyšší než způsobené volným smrštěním, bez toho, že by
docházelo ke vzniku trhlin (obrázek 27).
» Ukazuje se, že tento typ UHPFRC je ideální směsí kompaktnosti, vysoké pevnosti v tahu a značné deformační kapacity,
vhodný ke kombinaci s normálními betony na stávajících nebo nových stavbách.

Brühwiler E., Denarié E. “Rehabilitation of concrete structures using Ultra-High Performance Fibre Reinforced Concrete”, proceedings UHPC-2008, March 05 - 07,
2008, Kassel, Germany.
2
Rossi P., Arca A., Parant E. & Fakhri P. “Bending and compressive behaviours of a new cement composite” Cement and Concrete Research, 2005, 35, pp. 27 - 33.
1
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APLIKACE TECHNOLOGIE UHPFRC
Na základě rozsáhlého výzkumu a transferu technologií z EPFL a LCPC do ZAGu, Salonitu a IBDIMu, bylo dosaženo
následujících pokroků týkajících se UHPFRC materiálů:
•
•
•
•
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Vytvoření obecné metodiky pro výrobu UHPFRC z místních zdrojů a použitelných při sanačních pracích in
situ.
Inovativní koncepce náhrady části cementu vápencovým plnivem, aniž by se to výrazně projevilo na
mechanických a jiných vlastnostech.
Úprava reologických vlastností přidáním speciální thixotropní příměsi umožňující použít UHPFRC ve sklonu
až 5 %.
Zlepšení technik pro úpravu povrchu.

Tvrdnutí při tahovém namáhání, extrémně nízká propustnost a samozhutnitelná schopnost jsou vlastnosti, které
splňuje několik současných receptur UHPFRC. Začalo se od směsí UHPFRC vyvinutých v rámci projektu SAMARIS a bylo
nutné navrhnout nové směsi UHPFRC vyrobené ze slovinských a polských zdrojů. Aby MCS-EPFL odstranilo problém se
zpracovatelností, vzniklý z důvodu nekompatibility cementu a superplastifikátorů, byla značná část cementu nahrazena
vápencovým plnivem. Základní myšlenkou bylo využití nízkého stupně hydratace (množství cementových zrn, které
chemicky reagují) a velmi dobře známého pozitivního účinku vápencového plniva na zpracovatelnost. Tento efekt je
doložen provedenými zkouškami zpracovatelnosti za použití minikuželu (obrázek 28).

a) 							

b)

Obrázek 28: Upravená zkouška sednutím kužele – srovnání UHPC bez náhrady (a) a s náhradou (b) části cementu vápencovým plnivem,
použit cement CEM I 52,2 (Salonit)
Bylo použito stejného poměru voda/jemně mleté částice = 0,155 (kde jemnozrnné mleté částice = cement + vápenné
plnivo). V případě UHPFRC s náhradou cementu vápenným plnivem (případ B) vykazovala směs zpracovatelnost
potřebnou pro přidání ocelových drátků a k dosažení efektu tvrdnutí při tahovém namáhání (obrázek 28 b). Naopak, v
případě A, s použitím stejného slovinského cementu (CEM I 52,5) a bez přídavku vápenného plniva byla směs tak tuhá,
že bylo nemožné připravit UHPFRC s přídavkem drátků a s požadovanými vlastnostmi (obrázek 28 a).
Tato koncepce byla úspěšně aplikována při vývoji slovinských a polských UHPFRC a poskytuje obecnou metodiku,
která umožňuje použití technologie UHPFRC se širokou škálou cementů a superplastifikátorů v prakticky jakékoli zemi
(podrobněji viz výstup D06).
Výrazné snížení obsahu cementu (koeficientem 2) má četné pozitivní účinky, jako např. velmi výrazné snížení
ekonomického a environmentálního zatížení UHPFRC, což ještě zvyšuje jeho atraktivitu při použití v oblasti
sanací mostů a jiných objektů.

OPTIMALIZACE REOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ
Z hlediska aplikací in situ je dalším velkým přínosem přizpůsobení vlastností čerstvé směsi UHPFRC (thixotropie) tak,
aby mohla být aplikována při sklonu podkladu až 5 %. Přidáním thixotropní příměsi je možné vlastnosti čerstvé směsi
přizpůsobit použití na horizontálních (samonivelační schopnost), vertikálních nebo nakloněných površích (až do 5 %),
což výrazně zvyšuje možnosti aplikace v terénu. Tolerance sklonu nových směsí UHPFRC byla ověřena prostřednictvím
malých a středně velkých zkoušek, obrázek 29 a 30, stejně jako zkouškami in situ za reálných podmínek provedenými v
provozovně Salonit s využitím autodomíchávače v říjnu roku 2008, obrázek 31.
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Obrázek 29: Malá zkouška tolerance sklonu

Obrázek 30: Středně velká zkouška provedená na 5% nakloněném podkladu

Figure 5.2: Pavements in the road simulator: Czech diorite (top) and Slovenian limestone (bottom)
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Obrázek 31: Zkouška in situ - aplikace thixotropních ECO-UHPFRC na 3 a 5% nakloněném podkladu
(provozovna Salonit, říjen 2008)

Test byl úspěšný. Na provozovně se položilo 900 litrů nového ECO-UHPFRC CM32_13, s 0,3 % thixotropní příměsi.
Aplikace probíhala přímo z autodomíchávače na dva nakloněné povrchy o rozloze 10 m2 se sklonem 3 a 5 %. Ztráty byly
značně nízké (přibližně 50 litrů) a čas aplikace byl 10 minut.

PRVNÍ APLIKACE VE SLOVINSKU – MOST LOG ČEZSOŠKI
Nové materiály UHPFRC vyvinuté v rámci projektu ARCHES ve Slovinsku byly úspěšně aplikovány v červenci 2009. Šlo
o sanaci mostovky a chodníku pro pěší na mostě Log Čezsoški přes řeku Soča na severozápadě Slovinska (s podélným
sklonem 5 %). Tato koncepce sanace (obrázek 29) vychází s původní myšlenky aplikace UHPFRC – tedy uplatnění jen na
místech, kde je to opravdu třeba, v co nejmenším množství a co nejúčinněji.
•
•

•

Souvislá vrstva UHPFRC bez dilatačních spár byla aplikována tak, aby chránila celé vrchní čelo mostovky,
chodník pro pěší a čela říms.
Tloušťka vrstvy UHPFRC a typ materiálu se různil podle více či méně náročné geometrie konstrukce a tak,
aby se zajistila maximální efektivita využití drátkové výplně. Mostovka (A) má krycí vrstvu tl. 2,5 cm, vnitřní
čela říms (B) tl. 3 cm, chodník pro pěší (C) tl. 3 cm, stejně jako externí čela říms (D).
Byly použity dvě směsi UHPFRC: jedna s thixotropními vlastnostmi pro části (A), (B) a (C) a jedna tekutější
směs pro vylévání vnějších čel říms – (D) v úzkém prostoru forem.

Obrázek 32: Příčný řez mostem, kde byla aplikována sanace
materiálem UFPFRC, rozměry v cm

INebylo možné vyrobit a položit 12 m3 UHPFRC potřebných pro celý most v rámci jednoho dne. Práce se rozvrhla na dva
dny a uprostřed mostovky byla vytvořena příčná pracovní spára. Částí (A), (B), (C) a (D) se pokládaly metodou čerstvé
na čerstvé, aby se zabránilo vytvoření podélné spáry.
Bylo to poprvé, kdy se nové slovinské směsi UHPFRC CEMTECmultiscale® vyvinuté v rámci projektu ARCHES
aplikovaly na mostě a také poprvé, kdy se tento typ materiálu použil k sanaci v jiné zemi než je Švýcarsko –
podrobnější informace viz výstup D14 projektu ARCHES.
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Práce byly provedeny rychle (1 měsíc namísto 3 měsíců potřebných v případě použití tradičních technologií) a díky
nové metodě úpravy povrchu se dosáhlo jednotné úpravy UHPFRC v prostoru chodníku, která umožňuje chůzi naboso,
obrázek 33a. Tato aplikace provedená v měřítku 1:1 ukázala možnost uplatnění nově vyvinutých směsí UHPFRC v
náročných podmínkách stavby mostu, a to bez zvýšení nákladů, ke spokojenosti správce, uživatelů i zhotovitele.

a)							

b)
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Obrázek 33: Pokládka UHPFRC - a) římsa, b) mostovka s podélným sklonem 5 %

Jedním z cílů projektu ARCHES bylo nabídnout nové
udržitelné materiály a technologie pro rekonstrukce
a sanace mostů. Z tohoto důvodu se sanace mostu
Log Čezsoški analyzovala na základě srovnání
různých variant použitých materiálů z hlediska emisí
CO2 (dopadu na životní prostředí). Největší podíl na
těchto emisích má výroba materiálu. Bylo zjištěno, že
při zohlednění celkové doby životnosti, má systém
používající nové Eco UHPFRC materiály (s vysokým
množstvím vápenného plniva nahrazujícím
cement) mnohem nižší negativní dopad než jiné
sanační systémy, a to také z důvodu mnohem vyšší
trvanlivosti UHPFRC než u běžných betonů (obrázek
34).
Navíc se výrazně zkrátí doba provedení (až třikrát).
Použití UHPFRC také pomáhá snížit množství

Obrázek 34: Srovnání emisí CO2 (dopadu na životní prostředí)
pro různé technologie sanace mostu Log Čezsoški, po celou dobu
životnosti (100 % = sanační systém s použitím běžného betonu)

objížděk při uzavírkách mostu a tím ještě více snižuje emise CO2 na daném místě.

Obrázek 35: Most Log Čezsoški po skončení sanačních prací

Výsledky Projektu
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T

ým projektu ARCHES předkládá závěrečnou zprávu projektu s názvem „Hodnocení a renovace mostů se zaměřením
na nové členské země EU“, v originále “Assessment and Rehabilitation of Central European Highway Structures”.
Tato zpráva byla připravena společným úsilím členů konsorcia projektu. Prezentuje hlavní činnosti provedené během
tří let a věnuje zvláštní pozornost stanoveným cílům a dosaženým výsledkům projektu.

Posledním cílem projektu je zavést dosažené výsledky výzkumu do běžné praxe, což umožní jejich využití při údržbě
mostních konstrukcí ve střední Evropě. Výstupy byly zpracovány do formy doporučení, která mohu být využita různými
silničními úřady, projektanty, inženýry a výzkumnými pracovníky, čímž se umožní přesnější hodnocení stavu mostů a
jejich následné sanace.
Zatímco projekt byl formálně ukončen, výzkumná činnost pokračuje. Probíhá sledování několika dlouhodobých
experimentů zahájených v průběhu řešení projektu ARCHES, které budou pokračovat i do budoucna. Všechny výsledky
budou prezentovány na webových stránkách projektu Arches http://arches.fehrl.org/, kde jsou zpřístupněna všechna
Doporučení připravená v rámci projektu.
Další informace lze nalézt na stránkách FEHRLu (Fóru evropských národních silničních výzkumných laboratoří - Forum
of European National Highway Research Laboratories) (http://www.fehrl.org/), včetně informací o nových projektech
a výzkumných možnostech v oblasti dopravy.
						
								
								

Tomasz Wierzbicki
Koordinátor projektu

Obrázek 36: Řešitelé projektů ARCHES a SPENS na závěrečném semináři, Ljubljana, Slovinsko
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