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Patologické průzkumy demolovaných nadjezdů na D1
Ve dnech 18.4.2020 a 1.5.2020 proběhla demolice nadjezdů na D1, v
rámci kterých byla na 2 objektech provedena podrobná diagnostika:
- Před - v průběhu - po demolici.
- Cílem - zjistit skutečný stav obou mostů, srovnat poznatky dříve
provedených prohlídek a diagnostik s realitou po zbourání,
- Zjistit skutečný stav předpínací výztuže.
- D1-207 Most přes dálnici D1 před Javůrkem
- D1-209.1 Most přes dálnici na lesní cestě

D1-207 Most přes dálnici D1 před Javůrkem
-

Most z roku 1972
Spojitá deska o třech polích o rozpětí 13.35 + 31.8 + 13.35 m
Prefabrikáty KA-61.
Šikmost 69.7 g, délka NK 59.2 m.
Šířka mostu 9m.
Stav V- špatný.

D1-207 Most přes dálnici D1 před Javůrkem
- Hlavní závady NK:
- Příčné spáry - obnažené korodující kotvy předpínací výztuže
- Dobetonávky kotev příčného předpětí nad pilíři separované, ve
sparách výluhy pojiva.
- Spárami mezi nosníky prosakuje voda s výluhy pojiva.
- Diagnostický průzkum z roku 2015:
- neprokázal vážné závady u nosné konstrukce,
- u pilířů spodní stavby byly zjištěny výrazné poruchy způsobené CHRL.
- U předpínacího systému nosníků nebyly zjištěny významné závady.
- Průzkum dutin ukázal nízké v jedné oblasti poměrně významné
průsaky s rozsáhlými krápníky.

D1-207 Most přes dálnici D1 před Javůrkem
- Výsledky demolice mostu a stav NK po ní
- Dokumentovány zbytky mostu, cílem bylo nalézt jakékoliv korozní
poškození předpínací výztuže
- Prohlídka nenašla žádné místo, kde by byla předpínací výztuž
oslabena korozí, pouze lehká povrchová koroze, z doby výstavby.
- Zajímavým detailem bylo tahové kotvení nad opěrami, které dokázalo
udržen značnou část posledního pole jako konzola.

D1-207 Most přes dálnici D1 před Javůrkem
- Výsledky demolice mostu a stav NK po ní
- cementový charakter injektážní malty, bez kontaminace chloridy
- Tahové zkoušky předpínací výztuže (13x)
- Průměrná pevnost 1722 MPa, charakteristická 1609 MPa.
- Tažnost cca 30%
- Velmi dobré zainjektování předpínací výztuže.
- Odolnost mostu při demolici byla mimořádná, klasický kolaps nebyl
zaznamenán.
- Dramatické průsaky s krápníky u podpory P2 neměly prakticky dopad
do stavu předpínací výztuže.

D1-209.1 Most přes dálnici na lesní cestě
-

Most z roku 1972
Sdružený rám o třech polích o rozpětí 13.0 + 27.0 + 13.0 m
Dvoukomorové příčné segmenty s oboustranně vyloženými konzolami
Reakce je na opěrách zajištěna kotevními tyčemi ø24 mm.
Stav V- špatný.

D1-209.1 Most přes dálnici na lesní cestě
- Hlavní závady NK:
- Výrazné projevy průsaků spárami mezi segmenty.
- Místy je na bocích segmentů podélná trhlina s průsaky s výluhy pojiva,
která kopíruje trajektorii předpínací výztuže.
- Kotevní tyče zachycující zápornou reakci silně korodují
- Diagnostický průzkum z roku 2015:
- Vážné závady nosné konstrukce i spodní stavby způsobené zejména
dlouhodobým zatékáním do konstrukce.
- Předpínací výztuž je v místech provedených sond bez poškození.
- Ložiska jsou již na hranici životnosti,
- kotevní tyče pro zachycení záporné
reakce jsou zcela zkorodované.

D1-209.1 Most přes dálnici na lesní cestě
- Výsledky demolice mostu a stav NK po ní
- Robustnost mostu byla obdivuhodná. Po odbourání vnějších stěn
komory zůstala jen střední stěna.
- Ke kolapsu došlo po rozdrcení dvojice míst tak, aby vznikl plastický
kloub a následně kinematický mechanismus. Jak je ale patrné, tahové
kotvení zde nezabránilo kolapsu mostu.

D1-209.1 Most přes dálnici na lesní cestě
- Výsledky demolice mostu a stav NK po ní
- Dokumentovány zbytky mostu, cílem bylo nalézt jakékoliv korozní
poškození předpínací výztuže
- Prohlídka nenašla žádné místo, kde by byla předpínací výztuž
oslabena korozí, pouze lehká povrchová koroze, z doby výstavby.
- Cementový charakter injektážní malty, bez kontaminace chloridy
- Tahové zkoušky předpínací výztuže (13x)
- Průměrná pevnost 1515 MPa, charakteristická 1419 MPa.
- Velmi dobré zainjektování předpínací výztuže.

Závěr
- Patologický průzkum ukázal řadu cenných a zajímavých poznatků,
které jsou jinak nezjistitelné.
- Ukázalo se, že vizuální hodnocení ukazovalo stav konstrukce horší,
než ze statického hlediska skutečně byl.
- Jednoznačně doporučujeme v těchto průzkumech pokračovat, a to
se zaměřením na předpjaté železobetonové konstrukce ve špatném
stavu.
- Doporučujeme, aby byl projektant povinen při zpracování projektu
PDPS, kde dochází k demolici mostu, předepsat diagnostický
průzkum.

Děkuji za pozornost

