NEDESTRUKTIVNÍ STANOVENÍ POLOHY VÝZTUŽNÝCH PRVKŮ
V CEMENTOBETONOVÝCH KRYTECH VOZOVEK
Ing. Radek Matula, Ph.D.
Martin Gulej
Ing. Jiří Prokop, MBA
Ing. Josef Stryk, Ph.D.

SQZ, s.r.o.; matula@sqz.cz
SQZ, s.r.o.; gulej@sqz.cz
SQZ, s.r.o.; prokop@sqz.cz
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.; josef.stryk@cdv.cz

OSNOVA:
✓ problematika osazování kluzných trnů a kotev v CB krytu

- způsoby osazování, sledované parametry polohy výztužných prvků, požadavky a jejich vývoj, příklady ze zahraničí
✓ metody určení polohy kluzných trnů a kotev v CB krytu
- srovnávací měření, podmínky a přesnosti měření, používaná zařízení a metody, zavedení metody georadaru do praxe,
ověřování a interpretace výsledků měření

✓ příklady z praktických měření provedených na rozsáhlém vzorku měření in situ
- modernizace, rekonstrukce a novostavby, způsob sledování polohy výztužných prvků v CB krytu ze souhrnných výsledků
měření georadarem a jejich vývoj
✓ další využití georadaru na betonových konstrukcích se zabudovanou výztuží
- akreditované zkoušky, průzkumy a výzkum.

OSAZOVÁNÍ KLUZNÝCH TRNŮ A KOTEV VE SPÁRÁCH VOZOVKY S CB KRYTEM
Základní rozdělení technologií CB krytů:
➢ spojitě nevyztužená cementobetonová deska (dvouvrstvá betonáž, vkládání kluzných trnů a kotev do spár)
➢ spojitě vyztužená cementobetonová deska
Půdorys
➢ předpjatá vyztužená cementobetonová deska
šířka CB krytu 11,5 m
42 kluzných trnů v PS

Řez

✓ kluzné trny a kotvy se používají na letištích a dálnicích, tzn. u skupiny cementobetonového krytu CB I, příp. CB II
✓ kluzné trny a kotvy zajišťují přenos zatížení mezi sousedními deskami a zabraňují vzniku vertikálních nerovností
✓ vkládají se do smršťovacích, pracovních nebo prostorových spár CB krytu.
Vkládání ocelových prvků (KT a K) do spár CB krytů vozovek se v ČR provádí od roku 1994.

METODY URČENÍ POLOHY KLUZNÝCH TRNŮ A KOTEV V CB KRYTU
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