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Corrugated Steel Plate Structure on the road I/30 crossing Milesovsky potok stream
near Male Zerneseky
Flexible buried Corrugated Steel Plate Structure (CSPS) of a box shape has been used to
replace an old concrete double-pipe culvert crossing Milesovsky potok on the road I/30 near
Male Zernoseky. Chosen structure and construction technology has met all the requirements
on discharge, fast and low-cost construction. Static load test has proved smaller values of
deflection than the calculated ones.

1. P vodní stav
Silnice I/30 Lovosice se v obci Malé Žernoseky k íží s Milešovským potokem. Objekt se
nachází za odbo kou místní komunikace do centra obce. P vodní p emost ní (Obr. 1) bylo
z ízeno na p elomu 60. a 70. let 20. století ze dvou soub žných betonových trub sv tlosti 2 x
2000 mm. Osová vzdálenost mezi troubami byla 2500 mm. ela vtokové i výtokové ásti
byla ukon ena svislými železobetonovými st nami. Výtokové elo bylo porušeno trhlinou po
celé výšce.

Obr. 1. P vodní stav

Obr. 2 Nový stav

2. Nový stav
Na základ objednávky správce komunikace ( SD R, správa Chomutov), která zajiš ovala
rekonstrukci objektu, byl proveden hydrotechnický výpo et. Ten stanovil minimální
pr tokové kapacity vtokové a výtokové strany koryta. Nová mostní konstrukce musela
spl ovat požadavky všech zú astn ných stran – dostate ný pr tok, cenovou dosažitelnost a co
nejkratší dobu výstavby. Varianta flexibilní ocelové konstrukce „rámového“ profilu (Obr. 2)

z vlnitého plechu (SuperCor) o sv tlém rozp tí 5 655 mm s nadnásypem 460 mm na stran
vtoku (m eno od horního vrcholu vlny po niveletu) nejlépe spl ovala požadovaná kritéria.
Nosnou konstrukci tvo í ocelový tubus montovaný z dílc vlnitého plechu tlouš ky 7 mm
a vlny 380 x 140 mm „rámového“ profilu, kotvený do železobetonových základových pas
a p esypaný zhutn ným št rkopískem. Profil je v p í ném ezu symetrický a sestává ze t í
ástí: rovných šikmých st n po stranách, oblouk v rozích o polom ru 1,02 m a vrcholové
klenby, kterou tvo í kruhový oblouk o polom ru 8,82 m a délce 4,06 m. Po obou stranách
tohoto profilu byly ješt ve vzdálenosti cca 500 mm od jeho st n osazeny dv HDPE trouby
Pecor Optima sv tlosti à 1000 mm pro zvýšení pr to né kapacity p i velké vod . Vnit ní líc
vrcholu trub byl osazen do stejné výše jako vnit ní líc vrcholové klenby ocelového tubusu.
Protikorozní ochrana ocelového tubusu byla ešena duplexním systémem – žárové zinkování
ponorem z výroby tlouš ky 85 µm a dvousložkový epoxidový nát r TEKNOPLAST HS 150
tlouš ky 200 µm na rubové i lícové stran , zhotovený ve výrobn OK. Nad vrcholem klenby
byla rovn ž osazena plovoucí hydroizolace, tvo ená HDPE folií chrán nou oboustrann
vrstvami geotextilií 500 g/m².
Flexibilní konstrukce a okolní zemina p sobí ve vzájemné interakci. Schopnost pln p enášet
ú inky vn jšího zatížení vzniká až po zabudování ocelového tubusu do násypu a obsypání
zeminou p i ádném zhutn ní. ást vn jšího zatížení p enáší i obklopující zásyp a ten rovn ž
významn zvyšuje stabilitu ocelového tubusu s ohledem na boulení.

2.1 Postup výstavby
Po odstran ní vozovky a veškerého mostního p íslušenství byl odt žen zásyp a proveden
výkop stavební jámy. Pravá (ve smyslu sm ru toku) železobetonová trouba byla odstran na,
levá byla do asn ponechána pro p evád ní vody staveništ m. Poté následovalo vytvo ení
základové spáry a sou asná betonáž obou základových pas . Po jejich odbedn ní byly
provedeny asfaltové nát ry a obsyp.

Obr.3 Montáž OK

Obr. 4 Zásyp

2.1.1 Montáž ocelové konstrukce
Nejprve byl smontován první prstenec (tedy celý profil OK délky jednoho dílce – tj. 0,836 m),
který sestával v p í ném ezu ze t ech dílc (Obr. 3), v horizontální poloze na zemi a poté byl
je ábem umíst n na vrch základového pasu a postupn odspodu sm rem k vrcholu byly
p imontovány další dílce, jeden po druhém. Ve sm ru osy OK probíhala montáž sm rem od
vtokového konce sm rem k výtokovému. Potom prob hla kontrola dotažení šroub
momentovým klí em. Bylo zkontrolováno 5 % šroub , které byly vybrané náhodn tak, aby

byly zastoupeny oblasti po celé délce OK. Kontrolovalo se, aby alespo 95 % z t chto šroub
bylo utaženo momentem 400 Nm. Samotná montáž a dotahování šroub trvalo 21 hodin. Po
dokon ení montáže OK byl proveden její obsyp. Hutn ní se provád lo ve vrstvách tlouš ky
300 mm. Po dosažení výšky pro osazení HDPE trub byly tyto osazeny a rovn ž d kladn
obsypány zhutn nou zeminou (Obr. 4). ela mostu jsou svislá a tvo í je pohledové prvky ze
štípané betonové tvarovky Gravity Stone kotvené do zemního t lesa geom ížemi. elní zdi
jsou ukon eny železobetonovými monolitickými ímsami nesoucími svodidla. ímsy jsou
upevn ny do betonových blok zajiš ujících jejich stabilitu a bezpe nost proti p eklopení.

3. Dopravní opat ení b hem výstavby
Vzhledem k zatížení p evád né komunikace, zvolené technologii a neexistující objízdné trase,
bylo nutno p ed zapo etím vlastních stavebních prací z ídit pod p vodním objektem (ve
sm ru toku Milešovského potoka) mostní provisorium s p íjezdovými rampami. Ocelová
konstrukce provisoria typu TMS byla uložena na panelové rovnanin .

4. Statická zat žovací zkouška
Podle požadavku zástupce investora ( SD R) a projektanta (SUDOP Praha, a.s.) realizoval
Klokner v ústav VUT statickou zat žovací zkouška této mostní konstrukce p ed jejím
uvedením do provozu. Ú elem zat žovací zkoušky bylo získat jednak podklady pro ov ení a
zp esn ní výpo tového modelu, jednak ov it spolehlivost nosné konstrukce ( SN 73 6209
[1]). V souladu s Podklady statické zat žovací zkoušky [1-3] a s Programem statické
zat žovací zkoušky [6] byly provedeny celkem 2 zat žovací stavy:
1. zat žovací stav – zadní nápravy vyvozují symetrické zatížení klenby
2. zat žovací stav – zadní nápravy vyvozují asymetrické zatížení klenby.

Obr. 5 Zat žovací vozidla

Obr. 6 Rozmíst ní zat žovacích vozidel

Jako zkušební zatížení byla využita 4 nákladní vozidla, každé o celkové hmotnosti 22 tun.
Hmotnost každého vozidla byla ov ena vážením. Podle doložených vážních lístk se
skute ná hmotnost nelišila od požadované hodnoty hmotnosti o více než 0,02 kN. Rozmíst ní
zkušebního zatížení na most je patrné z (Obr. 5, 6).
P i zat žovací zkoušce byly m eny tyto veli iny:
1. svislý posun ocelové konstrukce (strunovými extenzometry celkem 9 m icích bod )
2. sednutí základového pasu nivela ním p ístrojem
3. pom rná p etvo ení konstrukce-odporovými tenzometry typu C 120 (8 m icích bod )

4. pooto ení OK v kloubovém uložení-potenciometrickými sníma i dráhy (5 m icích bod )
5. rychlost v tru v úrovni mostu-anemometrem
6. kontinuální m ení teploty
P i zkoušce byla použita m icí technika s charakteristikami p esnosti dle (Tab.1).
P ístroje
Strunový extenzometr KÚ
Lineární potenciometrický
sníma dráhy
Nivela ní p ístroj
Odporové tenzometry
C 120, m ící m stek
Hottinger
Teplotní sníma Commet
Anemometr Novi

Rozlišovací
schopnost
0,05 mm

Nejistota
m ení
0,10 mm

0,02 mm

0,05 mm

0,10 mm

0,30 mm

1.10-6

4.10-6

0,10 C
1 m/s

0,40 C
-

Tab. 1 p esnost m icích technik

Obr. 7 M ící aparatura

SN 73 6209 Zat žovací zkoušky most neupravuje zkušební postup pro mostní konstrukce
tohoto typu, kde hlavní nosnou konstrukci tvo í oblouk z vlnitého plechu a se spolup sobící
zhutn nou zeminou násypu. Zkušební laborato doporu ila v programu statické zat žovací
zkoušky postupovat obdobn jako u železobetonových konstrukcí, vzhledem k p edpokládané
dob pot ebné k ustálení deformací vyvozených ú inkem zkušebního zatížení. Po najetí
zat žovacích vozidel do p edepsané polohy i po odleh ení konstrukce se pr b žn m ily
hodnoty svislých posun i pom rných deformací v pravidelných intervalech až do ustálení.
Každý zat žovací cyklus trval p ibližn 60 minut.

Obr. 8 Zat žovací stavy: I – symetrický, II – nesymetrický

V (Tab. 2, 3) jsou uvedeny hodnoty pružných složek posun Se, celkového posunu Stot,
trvalých složek Sr a teoretických hodnot Steor stanovených projektantem. Svislé posuny
m icích bod p i statické zat žovací zkoušce [7] vykázaly výrazn menší hodnoty než
hodnoty teoreticky stanovené ve statickém výpo tu (Tab. 2,3). D vod nedostate n p esného
vystižení skute nosti spo ívá ve zjednodušujícím numerickém modelu, který úlohu eší jako
rovinný problém. Je t eba zd raznit, že absolutní hodnoty pružných složek nam ených
posun jsou v i rozm r m mostu zcela nepatrné, max. 1/1700 rozp tí.
Tab. 2 Svislé posuny p i statické zat žovací zkoušce-1. zat žovací stav
S3
M . bod
S1
S2
S4
S5
S6
S7
S8
S9
Se [mm]
0,36 0,76 0,29 0,85 3,27 0,59 0,46 0,19 0,45
Stot [mm] 0,55 0,67 0,38 1,04 4,49 0,69 0,65 0,38 0,64

Pom rná p etvo ení
m ená odporovými
tenzometry na spodním
líci ocelové konstrukce ve
Sr [mm]
0,18 -0,10 0,10 0,19 1,22 0,10 0,19 0,19 0,18
vrcholu oblouku dosáhla
Steor [mm]
1,0
2,1
1,8
3,8
4,6
3,8
1,0
2,1
1,8
extrémn +150.10-6 a
Se/Steor
0,36 0,36 0,16 0,22 0,71 0,16 0,46 0,09 0,25
–170.10-6 p i prvním
Sr/Stot
0,33 -0,14 0,25 0,18 0,27 0,14 0,29 0,50 0,29
zat žovacím stavu,
Tab. 3 Svislé posuny p i statické zat žovací zkoušce -2. zat žovací stav
–79.10-6 a +89.10-6 p i
druhém zat žovacím
M . bod S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
stavu, což odpovídá
Se [mm] 0,18 0,29 0,10 0,57 2,04 0,40 0,46 0,85
0,27
hodnotám nap tí
Stot [mm] 0,27 1,33 0,10 0,57 2,35 0,40 0,56 1,13
0,36
+31,5 MPa a –35,7 MPa.
Sr [mm]
0,09 0,10 0,00 0,00 0,31 0,00 0,09 0,28
0,09
Teoretické hodnoty
Steor [mm] 0,4
0,6
0,4
2,2
2,5
2,2
1,6
2,0
1,6
pom rných p etvo ení
Se/Steor
0,45 0,48 0,24 0,26 0,82 0,18 0,29 0,42
0,17
v míst tenzometr nebyly
Sr/Stot
0,33 0,08 0,00 0,00 0,13 0,00 0,17 0,25
0,25
v dob zkoušky
k dispozici. V m icích bodech umíst ných na základovém pasu byl m en pokles spodní
stavby. P i obou zat žovacích stavech nebyl zjišt n pokles spodní stavby. Rovn ž v uložení
ocelové konstrukce nebyla zjišt na m itelná pooto ení. B hem zat žovací zkoušky bylo
polojasno a teplota vzduchu se pohybovala od 21 do 24°C.

5. Záv r
Náhrada p vodního p emost ní Milešovského potoka na silnici I/30 v Malých Žernosekách
flexibilní ocelovou konstrukcí zhotovenou z dílc z vlnitého plechu s následným zásypem
hutn nou zeminou umožnila splnit požadavky jak správce toku na pr to ný profil, tak i
ekonomické požadavky z hlediska rychlosti a ceny výstavby.
P i statické zat žovací zkoušce se metodicky postupovalo podle SN 73 6209 Zat žovací
zkoušky most . Svislé posuny v m ících bodech byly menší než teoretické hodnoty
stanovené projektantem ve statickém výpo tu.
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