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 FINLEY bylo najato zhotovitelem jako projektant RDS a odborný konzultant při rekonstrukci.

 Úlohy projektanta RDS:

 Stanovit a podrobně zanalyzovat důvody poškození hlavní nosné konstrukce.

 Posoudit postup sanace a zesilování nosné konstrukce a její dopad na únosnost a životnost.

 Posoudit únosnost a bezpečnost konstrukce v každé fázi provádění údržbových prací.

 Předložit dodavateli soubor doporučení a omezení při stavebních pracích. 

ROZSAH ZAKÁZKY



 Jeden ze dvou hlavních mostů přes řeku Duwarmish spojující West Seattle se zbytkem metropole.

UMÍSTĚNÍ



 Celková délka mostu 795 m

 Předpolí a nájezdové rampy o délce 385 m z předem předpjatých nosníků tvaru I 

 Hlavní nosná konstrukce – dvojice letmo-betonovaných komorových nosníků z předepjatého betonu 

115 m + 180 m + 115 m 

 Proměnná výška komorového nosníku 3,6 m – 9,1 m

 Celková šířka 32 m

 4 integrované pilíře

 4 koncové pilíře

POPIS KONSTRUKCE



 1981 – Zahájení výstavby

 1984 – Uvedení do provozu 1984

 2013 – Trhliny odhaleny při pravidelné prohlídce mostu

 2014 – Sanace trhlin a instalace tenzometrů pro měření šířky trhlin

 Únor 2020 – Omezení dopravy na mostě

 Březen 2020 – Most uzavřen

HISTORIE KONSTRUKCE A JEJÍHO POŠKOZENÍ



 Příčné trhliny ve spodní desce v místě kotvení kabelů spojitosti.

 Diagonální trhliny ve stojinách hlavních nosníků v místě kotvení kabelů spojitosti.

 Podélné trhliny na rozhraní pásnic a stojiny komorového nosníku.

 Podélné trhliny přibližně v polovině výšky stojiny.

 Poničená a zablokovaná vodící ložiska na koncových pilířích.

ROZSAH POŠKOZENÍ



 Nevhodné umístění kotevních bloků kabelů spojitosti. 

 Nedostatečné vyztužení oblasti za kotevním blokem.

 Koncentrace veškerého předpětí pouze do dvou bloků.

DŮVODY POŠKOZENÍ



 Nedostatečné zohlednění účinků dotvarování, smršťování a relaxace oceli.

 Zanedbání vlivu postupu výstavby.

 Návrhové účinky dotvarování mohly být dosaženy již po 20 letech provozu mostu.

 Most navržen na 5 dopravních pruhů oproti provozovaným 7+1.

 AASHTO model zatížení dopravou HL-93 vs. historický HS-20

 Nevhodný detail vodících ložisek na koncových pilířích.

DŮVODY POŠKOZENÍ



 Prutový model pro rychlou analýzu konstrukce.

 Globální desko-stěnový model konstrukce včetně předpětí, postupu výstavby a časově závislé 

analýzy.

 Simulace vzniku trhliny ve spodní desce v kritické oblasti. 

 Stanovení zatížitelnosti konstrukce.

ANALÝZA POŠKOZENÍ



Fáze 1: Stabilizace konstrukce

 Injektáž trhlin ve spodní desce a stojinách.

 Oblepení kritických míst CFRP = zvýšení únosnosti konstrukce.

 Instalace a předepnutí dodatečného externího předpětí.

 Výměna ložisek na koncových pilířích.

ZESÍLENÍ A SANACE KONSTRUKCE



Fáze 2: Zesílení konstrukce a uvedení do provozu

 Betonáž diafragmat uvnitř komor.

 Instalace dodatečného externího předpětí.

Tato fáze v současnosti probíhá, je v plánu projekt nového mostu.

ZESÍLENÍ A SANACE KONSTRUKCE



 Zachování bezpečnosti a integrity konstrukce v každé její fázi.

 Tvorba přesného harmonogramu rekonstrukce a omezení pohybu potřebného staveništního vybavení.

 Dodržení minimální zatížitelnosti konstrukce 1,5 pro veškeré staveništní zatížení.

 Stanovení zatížitelnosti konstrukce po provedení zesílení.

ANALÝZA SANAČNÍCH PRACÍ



 Most v době uzavírky nevyhovoval v ULS a SLS, součinitel zatížitelnosti 0,5 (normální) 1,7 (výhradní).

 Trhliny byly iniciovány kvůli nevhodným detailům a pozici kotevních bloků kabelů spojitosti.

 Šíření trhlin:

 Nárůst intenzity dopravy.

 Dotvarování konstrukce.

 Zabránění dilatace na koncových pilířích.

 Minimální součinitel zatížitelnosti v průběhu rekonstrukce 1,5.

 Návrh přesného harmonogramu prací.

Výborná komunikace Seattle Department of Transportation s veřejností.

http://www.seattle.gov/transportation/projects-and-programs/programs/bridges-stairs-and-other-

structures/bridges/west-seattle-bridge-program
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