






Príloha č. 1

Technická správa



1 Všeobecné údaje

1.1 Identifikačné údaje stavby

Názov stavby: II/210 Západný obchvat Sokolov–Svatava

Objekt: SO 205 – Lávka pre parovod cez Svatavu

Druh stavby: novostavba

Prevádzané komunikácie: parovodné vedenie, kondenzátne vedenie, vede-

nie banských vôd

Prekážky: rieka Svatava, železničná trať

Obec, katastrálne územie: Sokolov

1.2 Základné údaje o stavbe

1.2.1 Prevádzané inžinierske siete

Parovod (SO524): DN 250

Kondenzátne potrubie (SO524): DN 100

Vedenie banských vôd (SO314, SO315): DN 500

1.2.2 Prekážky

Rieka Svatava:

Riečny kilometer: cca 1,0

Uhol kríženia: cca 78◦

Železničná trať:

Drážny kilometer: neznámy

Uhol kríženia: cca 90◦

1.3 Charakter prekážky a prevádzané komunikácie

Premosťovanú prekážku tvorí rieka Svatava, železničná trať a miestna komuniká-

cia. Koryto rieky je v mieste lávky prírodné. Železničná trať nie je elektrifikovaná.

Miestna komunikácia je spevnená a prechádza piatym poľom lávky.

Prevádzané potrubia nie sú priamo uložené na nosnej konštrukcii.
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1.4 Základné údaje o lávke

Charakteristika lávky: Trvalá priehradová lávka o piatich poliach s dol-

nou mostovkou. NK je tvorená dvomi prieh-

radovými nosníkami, mostovka je z priečnikov

a pozdĺžnikov. Zavetrenie v časti dolných a hor-

ných pásov je vždy v poli naľavo a napravo od

podpory. Všetky prvky sú z valcovaných pro-

filov. Spodnú stavbu tvorí šesť železobetóno-

vých pilierov, krajné piliere sú spojené s kríd-

lami mostu.

Uhol kríženia: cca 78◦ želežničná trať

cca 90◦ rieka Svatava

Dĺžka lávky: 111,9 m

Dĺžka premostenia: 110,6 m

Rozpätie polí: 22, 2 + 25, 2 + 19, 6 + 22, 4 + 22, 2m

Dĺžka NK: 111,9 m

Šírka NK: 3,86 m

Voľná šírka lávky: 3,54 m

Plocha lávky: 3, 86× 111, 9 = 431, 9m2

Šikmosť lávky: kolmá

Svetlá výška NK nad terénom: cca min 6,5 m

Stavebná výška: 0,18 m

Konštrukčná výška: 1,52 m

Zaťažiteľnosť lávky: Lávka je navrhnutá na zaťaženie podľa platných

noriem ČSN EN

1.5 Členenie dokumentácie

Stavebná dokumentácia rieši len oceľovú nosnú konštrukciu lávky. Ostatné objekty

stavby nie sú predmetom tejto práce. Výkresová dokumentácia pozostáva z týchto

častí:
Výkres č. 1: Prehľadný výkres oceľovej konštrukcie

Výkres č. 2: Pole B, C, D – geometria zavetrenia

Výkres č. 3: Vybrané detaily

2



2 Technické riešenie

2.1 Založenie

Riešenie založenia nie je predmetom tejto práce.

2.2 Spodná stavba

Riešenie spodnej stavby nie je predmetom tejto práce.

2.3 Nosná konštrukcia

Nosná konštrukcia (ďalej len NK) je tvorená spojitým priehradovým nosníkom o pia-

tich poliach s rozpätiami 22, 2+25, 2+19, 6+22, 4+22, 2m. NK je smerovo priama

v konštantnom klesaní 0, 67%, ktoré bude dosiahnuté pri uložení pomocou klinových

dosiek. Konštrukcia bude uložená na elastomerové ložiská. Všetky hlavné rozmery

sú uvažované v smere osi horných pásov, prípadne kolmo k tejto osi.

NK je kolmá s dolnou mostovkou. Hlavnými nosnými prvkami sú dva priehra-

dové nosníky s priamymi pásmi. Osová vzdialenosť horného a dolného pásu je 1,5 m,

celková výška nosníkov je 1,652 m. V mieste podpôr je horný pás na dĺžku 6,0 m zo-

silnený príložkou z plechu hrúbky 16 mm, ktorá je k pásu privarená. Pásy sú z profilu

HEA160, horný a dolný pás je spojený zvislicami v osovej vzdialenosti 2,8 m. Nad

podporami sú zvislice prierezu HEA160, medzi podporami UPE140. Priehradové

nosníky sú doplnené diagonálami. Bežný profil je L80/60/6, v poliach bezprostredne

pri podporách sú tlačené diagonály zosilnené na profil L120/10, v druhých poliach

od podpôr sú tlačené diagonály z profilu L80/8.

Priehradové nosníky sú v mieste všetkých zvislíc spojené kolmými priečnikami.

Nad podporami sú priečniky tvorené profilom HEA160, mimo podpôr sú z profilov

UPE140. Všetky priečniky sú k priehradovým nosníkom pripojené pomocou skrut-

kových spojov. K priečnikom budú pripojené podpory pre uchytenie potrubí taktiež

pomocou skrutkových spojov. Ku koncovým priečnikov budú tiež uchytené prvky

umožňujúce revizný prístup na lávku. Detaily prípojov potrubí a prístupu na lávku

táto dokumentácia nerieši.

Vodorovne je konštrukcia stužená zavetrením v mieste podpôr. Stuženie v úrovni

dolných pásov je tvorené uholníkmi L80/60/6, ktoré sú priskrutkované k styčníko-
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vým plechom navareným k dolným pásniciam priečnikov a pásov. Stuženie v úrovni

horných pásov je zrkadlovým obrazom zavetrenia z úrovne dolných pásov a je tvo-

rené uholníkmi L80/60/6, nadpodporovým priečnikom z profilu HEA160 a dvomi

mimopodporovými priečnikmi UPE140.

Samotná mostovka je tvorená štyrmi pozdĺžnikmi v prvých piatich častiach pr-

vého poľa lávky, v ostatných častiach a poliach je tvorená tromi pozdĺžnikmi prie-

rezu UPE100, ktoré sú ku všetkým priečnikom priskrutkované. Na pozdĺžniky budú

uchytené pochodzie pororošty pre revízny prístup. Pororošty nie sú súčasťou oceľovej

konštrukcie.

Uloženie konštrukcie na ložiská bude urobené pomocou oceľovej dosky, ktorá

bude priskrutkovaná k hornej doske ložiska. Toto uchytenie musí umožňovať vodo-

rovné posuny uvažované v globálnom výpočtovom modeli, v ktorom bola zohľadnená

teplotná roztiažnosť konštrukcie. Oceľová doska bude k dolným pásom priehradových

nosníkov privarená pomocou kríža z oceľových plechov. Týmto uchytením oceľovej

dosky bude zabezpečený požadovaný pozdĺžny sklon lávky.

V globálnom výpočtovom modeli boli uvažované následné umožnenia posunov:

na pilieri č. 3 na ľavej strane je osadené pevné kĺbové ložisko, na pravej strane

kĺbové ložisko umožňujúce posun v priečnom smere. Na ostatných pilieroch a ope-

rách na ľavej strane sú kĺbové ložiská umožňujúce pozdĺžny posun, na pravej strane

umožňujúce všesmerný posun.

2.4 Materiál

2.4.1 Betón, betonárska výstuž

Táto dokumentácia nerieši.

2.4.2 Oceľové konštrukcie

Hlavné diely oceľovej konštrukcie (valcované profily) sú z materiálu S355 J2, ostatné

prvky nosnej konštrukcie (styčníkové plechy, výstuhy, príložky) sú z ocele triedy S355

J2+N.

Všetky použité skrutky sú predpínané, hrubé, so šesťhrannou hlavou a závitom

po celom drieku, pevnostnej triedy 8.8 a 10.9. Pre príslušné priemery skrutiek viď

výkresovú dokumentáciu.
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Výrobná skupina nosnej konštrukcie: Aa – potrebná zvýšená akosť výroby a pres-

nosť v zmontovanom stave so zvýšenými požiadavkami na výrobu z hľadiska dyna-

mického zaťaženia, nebezpečia únavy alebo krehkého lomu. Trieda prevádzky oceľo-

vej konštrukcie: EXC2 (CC1, SC2, PC2).

3 Výstavba mostu

3.1 Založenie, spodná stavba

Táto dokumentácia nerieši.

3.2 Oceľové konštrukcie

Montáž oceľovej konštrukcie sa predpokladá po jednotlivých dieloch (viď prehľadný

výkres OK) za použitia žeriavu a montážnych podpôr.

OK bude na stavbu dovezená po častiach a bude na predmontáži zmontovaná

do jednotlivých dielov, ktoré budú následne osadené do konečnej polohy v mieste

definitívneho podopretia. V mieste stykov jednotlivých dielov budú zhotovené pro-

vizórne podpory pre vzájomné zrovnanie osadzovaných dielov a pre jednoduchší

prístup pracovníkov. Po osadení budú jednotlivé diely vzájomne spojené. Všetky

spoje na stavbe sú navrhnuté ako skrutkové, na stavbe sa nepredpokladá zváranie

konštrukcie. OK bude na stavbu privezená s kompletnou protikoróznou ochranou

(ďalej len PKO). Po montáži budú len opravené poškodené miesta PKO.

3.3 Príslušenstvo

Táto dokumentácia nerieši.

3.4 Bezpečnosť pri výstavbe

Pre zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri príprave a výkone sta-

vebných a montážnych prác musí byť rešpektované nariadenie vlády o bližších po-

žiadavkoch na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na stavenisku č. 591/2006

Zbierky.
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4 Úprava povrchov, PKO

Je požadovaný certifikovaný náterový systém PKO – kombinovaný štvorvrstvový

náter hrúbky 320 µm (každá vrstva sa urobí odlišným farebným odtieňom):

∗ povrch pred náterom pripraviť otriskaním

∗ náter s vysokým obsahom Zn 80 µm

∗ hmota na báze epoxidov s obsahom železitej sľudy 90 µm

∗ hmota na báze epoxidov s obsahom železitej sľudy 90 µm

∗ hmota na báze polyuretánu 60 µm

Všetky skrutky sú pozinkované po celom povrchu.
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Príloha č. 2

Výkaz materiálu



Výkaz materiálu hlavných nosných prvkov oceľovej konštrukcie

Položka Prierez Dĺžka Počet Hmotnosť Hmotnosť Poznámka

číslo [m] kusov [kg/m] celk. [kg]

1 HEA 160 2700 4 43,41 469 horný pás

2 HEA 160 2750 4 43,41 478 dolný pás

3 HEA 160 2800 152 43,41 18475 horný/dolný pás

4 HEA 160 3540 12 43,41 1844 priečnik podp.

5 HEA 160 1348 12 43,41 702 zvislica podp.

6 UPE 140 3540 80 14,78 4186 priečnik ost.

7 UPE 140 1348 70 14,78 1395 zvislica ost.

8 UPE 100 2715 94 10,01 2555 pozdĺžnik

9 UPE 100 2655 94 10,01 319 pozdĺžnik

10 UPE 100 2680 94 10,01 322 pozdĺžnik

11 UPE 100 2440 94 10,01 73 pozdĺžnik

12 UPE 100 2495 94 10,01 100 pozdĺžnik

13 L120/10 2650 4 18,65 198 diagonála

14 L120/10 2800 16 18,65 836 diagonála

15 L80/8 2800 20 9,89 554 diagonála

16 L80/60/6 2800 116 6,42 2085 diagonála

17 L80/60/6 2600 4 6,42 67 diagonála

18 L80/60/6 3080 40 6,42 791 zavetrenie

Celkom: 35 447 kg

Zvary a spojovacie plechy: 20% 7 089 kg

CELKOVÁ HMOTNOSŤ OK: 42 536 kg

Poznámka:

Všetky valcované profily sú z materiálu S355 J2.

Všetky styčníkové plechy a príložky sú z materiálu S355 J2+N.

8



Výkaz skrutiek

Položka Skrutka Počet Hmotnosť Hmotnosť Akosť

číslo kusov [kg/kus] celk. [kg] materiálu

19 M20+matka+2×podložka 1000 0,35 350 10.9

20 M16+matka+2×podložka 1216 0,30 365 10.9

21 M12+matka+2×podložka 640 0,20 128 8.8

CELKOM: 2856 kusov 843 kg

Poznámka:

Všetky skrutky sú predpínané, šesťhranné, so závitom po celom drieku.
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