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A MATERIÁLŮ PŘI VÝSTAVBĚ A OPRAVÁCH DOPRAVNÍCH 

STAVEB 
 
Abstract 
There are more frequent cases in traffic building where Minova technologies are applying in time 

of building realization as a part of their build and not only as a precaution of rehabilitation. 

The main focus of our activity are still the area of reconstructions and repairs. The paper presents 

three most interesting realizations from area of bridge constructions in 2008. 

1. Úvod  

V roce 2008 jsme se spolupodíleli na několika návrzích technických řešení a také pozdějších 

realizacích zajímavých případů konstrukcí dopravních staveb. Jednalo se především o řešení 

náročných detailů v případě novostaveb nebo šlo o sanace a opravy stávajících konstrukcí, 

které vyžadovaly použití materiálů se speciálními vlastnostmi. Podařilo se také některé 

osvědčené sanační systémy aplikovat za nových podmínek. 

2. Realizace dilatační spáry u novostavby mostního objektu  

Technický stav železničního mostu, situovaného na silně frekventované dvoukolejné trati, 

vyžadoval kompletní přestavbu. Projektant pojal celý návrh přestavby velmi netypicky, 

ale navržené řešení umožňovalo minimalizaci výluk na trati, proto investor s řešením 

souhlasil. Princip přestavby spočíval v tom, že železobetonová konstrukce mostu byla tvořena 

dvěma samostatnými tubusy (uzavřenými rámy), které byly předem zhotoveny mimo trasu 

trati na zasouvací dráze. Po provedení celoplošné izolace z natavovaných pásů byly postupně 

oba tubusy zasunuty do připraveného otvoru na místo původní konstrukce mostu, která byla 

v krátkém časovém předstihu zčásti odbourána. Provoz na obou kolejích byl tak zachován 

po převážnou část doby realizace mostní konstrukce, pouze v případě zasouvání jednotlivých 

tubusů byla provedena výluka v dotčené koleji. 

Součástí celkové koncepce řešení přestavby byl návrh detailu spáry v místě styku tubusů. 

I když se jednalo o pracovní spáru, byl tento detail navržen a realizován tak, aby fungoval 

jako dilatační spára. Výplň spáry proto musela být schopna přenášet veškeré posuny, 
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vyvozené např. dotvarováním konstrukce, působením povětrnostních podmínek nebo 

zatížením od dopravy. Dalším důležitým požadavkem na výplň spáry byla schopnost trvalého 

utěsnění spáry s odolností proti působení mínusových teplot. 

Pro dodatečné utěsnění styčné spáry byl navržen systém sendvičové výplně, který byl vyvinut 

pro sanace netěsných dilatačních spár konstrukcí pozemního stavitelství a dopravních staveb. 

Utěsňující sendvičová výplň sestává ze tří částí: 

• uzavírací tmel spáry na vnitřním líci konstrukce – trvale pružný tmel CarboLan, 

• pomocná (montážní) výplň spáry – těsnicí provazec Mirelon z pěnového polyetylénu, 

• utěsňující výplň spáry – injekční metakrylátový gel CarboCryl Wv Plus. 

Standardně se uvedená sendvičová výplň aplikuje u stávajících objektů, kde neexistuje jiná 

možnost aplikace gelu než injektáž přes pakry osazené do vývrtů. U novostavby by však tento 

způsob nebyl vhodný. Proto se pro dopravu injekční hmoty do spáry použila technologie, 

známá z výstavby podzemních monolitických betonových konstrukcí (např. podzemních 

garáží, tunelů, apod.). Jedná se o tzv. injekční hadice, které se osazují do pracovních spár 

v době výstavby konstrukce a používají se jako pojistný systém pro utěsnění případných 

průsaků. Jejich velkou výhodou je, že umožňují pozdější utěsnění spáry bez nutnosti 

provádění vývrtů do konstrukce, přičemž délka injektovaného úseku může být až 15 m. 

Rozvody injekčních hadic byly instalovány jednak do vlastní spáry, aby mohla být vyplněna 

metakrylátovým gelem a jednak na rubové straně monolitických rámů. Tyto rozvody byly 

vedeny podél spáry a plní funkci pojistného systému pro případ, že by v místě dilatační spáry 

došlo někdy v budoucnosti k průsakům. 

 
Obr. 1  Betonáž zasouvací dráhy pro železobetonový 

tubus konstrukce mostu.  Po celou dobu výstavby 
tubusů nebyl provoz na trati nijak omezen. 

Obr. 2  Tubus rámu s celoplošnou izolací 
z natavovaných pásů před zasunutím do původního 
mostního otvoru. Původní konstrukce je částečně 

odbourána, provoz na trati je zajištěn v jedné koleji. 
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Obr. 3  Rozvod injekčních hadic ve spáře pro aplikaci 

metakrylátového gelu. 
Obr. 4  Rozvod pojistných hadic na rubu konstrukce. 

Po osazení rozvodů hadic byly postupně oba rámy zasunuty na určené místo a provedlo se 

zabetonování prostoru, který vznikl pod a po stranách ustavené konstrukce. Vodotěsná izolace 

na mostovce byla v místě spáry napojena a byla aplikována tvrdá ochrana izolace. Následně 

bylo provedeno uzavření spáry na jejím vnitřním líci trvale pružným tmelem CarboLan a do 

vzniklého prostoru byl nainjektován metakrylátový gel CarboCryl Wv Plus. Rozvod 

injekčních hadic ve spáře zajistil, že spára byla zcela zaplněna metakrylátovým gelem, který 

zajišťuje těsnost tohoto detailu. 

 
Obr. 5  Detail sendvičové výplně dilatační spáry 

1 – trvale pružný tmel CarboLan 
2 – těsnicí provazec z pěnového polyetylénu 

3 – utěsňující výplň gelem CarboCryl Wv Plus 

Obr. 6  Vyplnění spáry mezi tubusy injektáží 
metakrylátovým gelem CarboCryl Wv Plus. 

Aplikace byla provedena pneumatickým čerpadlem 
Minibooster 5U. 

Pro aplikaci sendvičové výplně CarboLan/CarboCryl Wv Plus hovořily její mechanické 

parametry, které byly odzkoušeny v laboratořích MFPA Leipzig v roce 2002 s doporučujícím 

výsledkem pro aplikace v praxi. Bylo vyhodnoceno, že výplň zůstává plně funkční i při 

maximálním protažení až o 40 % původní šířky spáry za současného zatížení tlakem, 
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který odpovídá vodnímu sloupci 8 m. Jak bylo dále naměřeno, výplň je schopna odolat 

100 zmrazovacím cyklům (-30 °C/+23 °C) při uložení v prostředí s koncentrací soli až 0,5 %. 

3. Oprava havarované mostní konstrukce cyklolávky 

Na konci léta 2008 došlo k havárii betonové předpínané mostní konstrukce cyklolávky, která 

paradoxně byla teprve ve výstavbě. K poškození došlo při vnášení předpětí do předpínací 

výztuže, kdy se nosná konstrukce utrhla v místě uložení na opěře. Výsledkem tohoto kolapsu 

byl vznik celkem třinácti trhlin, které procházely napříč celého průřezu nosné konstrukce 

a zasahovaly i do mostovky. Jenom díky tomu, že konstrukce se nacházela ve fázi výstavby, 

kdy byla ještě po celé délce podepřena, nedošlo k jejímu celkovému zřícení.  

Projekt opravy požadoval v souladu s normou ČSN EN 1504 provedení zpevnění betonové 

konstrukce metodou injektáže, aby bylo dosaženo tzv. silového spojení jednotlivých 

poškozených částí. To by umožňovalo zachovat podstatnou část konstrukce, v opačném 

případě by se muselo přistoupit k její celkové demolici. Takto navržený způsob opravy se 

u betonových konstrukcí porušených trhlinami běžně provádí, tento případ byl však 

specifický vysokým stupněm porušení konstrukce. Bylo rozhodnuto o odbourání mostní 

konstrukce do zhruba poloviny jejího rozpětí a zainjektování celkem sedmi trhlin, které se 

nacházely na zachované části konstrukce.  

Podmínky pro úspěšné provedení injektáže byly značně nepříznivé. Byla provedena detailní 

diagnostika poškozené konstrukce, ze které vyplynulo, že šířka trhlin se pohybuje v rozmezí 

0,1 – 1,9 mm, přičemž nejčastěji se vyskytovala šířka okolo 0,25 – 0,3 mm. 

  
Obr. 7  Stav konstrukce cyklolávky po havárii. Vzdálenější část 

mostu je odbourána, na ponechané části se nachází celkem 7 trhlin, 
které byly následně zainjektovány. 

Obr. 8  Dobře patrná trhlina, která 
probíhá napříč celého nosného 

T-průřezu mostu a zasahuje i do 
mostovky (již mimo záběr). 

0,1 – 1,9 mm 
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Hlavním problémem však byly rozměry příčného průřezu mostu (šířka 1,0 m; proměnná 

výška 0,9 – 2,0 m). Tento průřez bylo potřeba injektáží kompletně zaplnit, aby byla zajištěna 

dostatečná pevnost celé konstrukce. Je potřeba si však uvědomit, že aplikace byla navíc 

ztížena tím, že konstrukce byla stále uložena na bednění a nosné skruži, takže injektáž bylo 

možné provést pouze z bočních stran nosné konstrukce mostu, kterou tvořil T–profil.  

Vzhledem k uvedeným podmínkám byla pro aplikaci navržena epoxidová pryskyřice 

CarboEpox, která byla speciálně vyvinuta pro injektáže betonových dopravních konstrukcí. 

Jedná se o materiál, který nabízí několik špičkových parametrů najednou, což není 

u materiálů na této bázi obvyklé. Jedná se o velmi nízkou viskozitu injekční směsi, dlouhou 

dobu zpracovatelnosti, vysoké pevnosti a dobrou přídržnost i na vlhké povrchy.  

Vzhledem k těmto vlastnostem bylo možné provést zpevnění poškozené konstrukce 

v poměrně krátké době, a to i navzdory nepříznivému počasí s mírnými, ale vytrvalými 

srážkami a poměrně nízkou teplotou. Aby se zabránilo případným únikům injekční směsi 

z trhlin, byly všechny před zahájením injektáže na líci konstrukce přetmeleny 

polyuretanovým tmelem CarboPast H. Vysoká přídržnost  tmele CarboPast H k betonovému 

povrchu umožňuje v případě potřeby použít injekční tlaky až 150 bar, aniž by došlo k jeho 

odtržení nebo poškození. Takové extrémní tlaky však nebylo v průběhu injektáže nutno 

použít, běžný injekční tlak se pohyboval mezi 50 – 90 bar, přičemž bylo dosaženo 

kompletního zaplnění trhlin, což bylo průběžně ověřováno. Zhruba týden po ukončení 

injektáží bylo provedeno úspěšné předepnutí mostní konstrukce a práce na výstavbě mostu 

mohly pokračovat. 

Obr. 9  Průřez mostní konstrukce v místě, kam až byla 
konstrukce odbourána po havárii. Patrný je T-profil, 

trouby při spodním líci jsou dráhy předpínací výztuže. 

Obr. 10  Injektáž trhlin epoxidovou pryskyřicí 
CarboEpox, trhliny jsou přespárovány 
polyuretanovým tmelem CarboPast H. 

0,9 – 2,0 m 

1,0 m 
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4. Oprava úložných bloků mostních ložisek 

Další náročnou realizací, kterou bylo možné provést pouze díky parametrům epoxidové 

pryskyřice CarboEpox, byla oprava úložných bloků mostních ložisek silničního mostu. 

Jednalo se o nutnost snížení konstrukční výšky betonových úložných bloků, a to o 24 mm, 

aby byla upravena niveleta mostní konstrukce. Požadovaná hodnota potřebného snížení výšky 

znemožňovala použití jiného způsobu, např. rektifikaci na ložisku nebo odfrézování potřebné 

výšky pojezdové vrstvy. Proto byl projektantem navržen postup, kdy pomocí diamantového 

lana byl stávající úložný blok v horizontální rovině rozříznut, aby tak došlo k požadovanému 

snížení základny hrncového ložiska. 

Tento způsob řešení bylo možné použít jenom za předpokladu, že následně bude provedeno 

spojení obou betonových částí, přičemž se počítalo s aplikací injektáží. Bylo předepsáno 

použití injekčního materiálu na chemické bázi, který bude mít minimální pevnost v tlaku 

30 MPa a bude vhodný pro aplikaci ve vlhkém prostředí, protože diamantové lano bylo 

při řezání chlazeno vodou. Proto bylo doporučeno použití epoxidové pryskyřice CarboEpox, 

jejíž pevnost v tlaku dosahuje až 90 MPa a přídržnost na vlhkém betonu až 2,7 MPa. Dlouhá 

doba zpracovatelnosti navíc zaručovala jistotu kompletního proinjektování prostoru spáry. 

Výhodou řešení byla jednoduchá aplikace i potřeba minimálního technického vybavení, 

protože podmínky v místě aplikace nebyly optimální. Úspěšné aplikace bylo dosaženo 

přespárováním spár polyuretanovým tmelem CarboPast H. Původně byly spáry uzavřeny 

rychletuhnoucí maltou na cementové bázi, což ale působilo problémy. I při pečlivém nanášení 

malty se nepodařilo spáru dostatečně utěsnit, takže nízká viskozita pryskyřice CarboEpox 

Obr. 11  Injektáž spáry v úložném bloku mostního 
ložiska epoxidovou pryskyřicí CarboEpox. 

Obr. 12  Nízká viskozita pryskyřice byla příčinou 
úniků přes netěsnosti ve spárovací maltě. Problém byl 

odstraněn přespárováním tmelem CarboPast H 
a přeinjektováním. 
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způsobila úniky hmoty ze spáry i přes malé netěsnosti. Po odstranění malty a nanesení tmele 

CarboPast H již injektáže probíhaly bez problémů. Práce byly dokončeny a mostní konstrukce 

slouží svému účelu, přičemž požadovaného efektu snížení nivelety bylo dosaženo elegantním 

způsobem. 


