
Železniční most
Zesílení mostu uhlíkovou tkaninou MBrace®

Reference

Stavba:

Externí zesílení mostu uhlíkovou tkaninou 

MBrace®, železniční most na trati Planá 

u M. L.– Cheb, km 430,013

Investor: 

SŽDC s.o.

Projekt zesílení:

Valbek s.r.o, Plzeň

Generální dodavatel:

SMP CZ a.s.

Realizační fi rma:

Bögl a Krýsl k.s

Rozsah prací:

Objem: 

120 m2

Rok realizace:

2009

Aplikovaný systém:

Uhlíkové tkaniny MBrace® S&P C-Sheet 240   



Popis projektu:
Původní konstrukce mostu byla navržena v roce 1948. Nutná rekonstrukce mostu byla řešena využitím původní desky mostu, odbou-

ráním vrchní části původní konstrukce a nabetonováním nové spřažené železobetonové desky. Při výpočtu vnitřních sil se uvažovala 

tíha původní desky, tíha spřažené desky a fakt, že těžiště spřažené desky neleží ve svislé rovině těžiště původní desky, následkem 

čehož vznikají kroutící účinky. Tyto vznikají rovněž vlivem nerovnoměrného rozložení hmoty kolejového lože vůči těžišti původní desky. 

Původní železobetonovou desku bylo třeba zesílit, aby vlivům kroucení bezpečně odolávala. Tato deska má rozpětí 12 m, šířku 4,80 m 

a proměnnou výšku 1,0 až 1,4 m. Při zesílení bylo využito skvělých parametrů uhlíkových tkanin MBrace. 

Zadání:
Zesílení železobetonové desky proti kroutícím účinkům od nerov-

noměrného zatížení.

Tahová síla: 100 kN/m

Modul pružnosti tkaniny: 240 000 N/mm2

Váha vláken v hlavním směru: 300 g

Potřeba materiálu: 120 m2

Řešení:
Jednosměrná tkanina MBrace® S&P C-Sheet 240 š. 30 cm

Tahová síla pro návrh: 211 kN/m

Váha vláken v hlavním směru: 300 g a 400 g

Modul pružnosti tkaniny: 240 000 N/mm2

MBrace® Laminační pryskyřice EP 

Dvousložková epoxidová laminační pryskyřice s dokonalou přilna-

vostí k podkladu

• Odbourání části původní konstrukce mostu

• Očištění povrchu spodního líce a boků původní desky

• Lokální oprava nerovností na desce konstrukční opravnou mal-

tou Emaco® S88C. Zaoblení hran desky.

• Aplikace tkaniny MBrace® celoplošně na podhled a ve 2 na 

sebe kolmých vrstvách v krajních třetinách mostu i na boční 

stěny původní desky (na základě výpočtu)

• Aplikace jemnozrnné stěrky Emaco® R305 na předem upravený 

povrch tkaniny (prosyp křemičitého písku do laminační pryskyřice)

Technologie:
Vzhledem k okolním teplotám (noc cca +1 °C, den cca +13 °C) 

byl povrch konstrukce velmi studený a prostor aplikace bylo tře-

ba temperovat s ohledem na potřebu vyšší teploty pro správný 

náběh reakce laminační pryskyřice (cca +8 °C). Práce probíhaly 

z lešení cca 6 dnů čistého času při 6 lidech. Vzhledem k nutné 

době vytvrzení první vrstvy byla tato doba rozložena do delšího 

úseku. Tkanina MBrace® byla důkladně vtlačena do předem na-

nesené vrstvy laminační pryskyřice a následně opět důkladně na-

sycena. Spotřeba pryskyřice: 1,20 kg/m2 na jednu vrstvu tkaniny.

Výhody použití uhlíkových tkanin MBrace:
• Vysoký modul pružnosti, schopnost přenášet značné tahové síly

• Okamžitá schopnost přenášet zatížení

• Jednoduchá aplikace systému zesílení

• Aplikace za min. přerušení provozu pod mostem

• Snížení času nutného pro rekonstrukci objektu

• Nízké hmotnosti při manipulaci, jednoduchá doprava

• Vysoká trvanlivost aplikace, chemická odolnost

Další informace Vám poskytneme
BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

K Májovu 1244, CZ-537 01 Chrudim

Tel.: +420 469 607 111, Fax: +420 469 607 112

www.basf-sh.cz 

V sortimentu společnosti BASF Stavební hmoty Česká re-

publika je možné nalézt  široké spektrum produktů mj. fasádní 

zateplovací systémy, lepidla a spárovací hmoty na obklady 

a dlažby, penetrace, izolace, malty, omítky a štuky, systémy 

sanací a izolací, vnitřní nátěry a kreativní techniky, antikorozní 

nátěry, tmely, přísady do betonu a další. Mezi jejich odběratele 

patří široká škála stavebních a realizačních firem, řemeslníků 

a přes rozsáhlou odbornou obchodní síť se řada těchto výrobků 

dostává i k maloodběratelům.

Spokojenost zákazníka:
Vlastní aplikace proběhla relativně rychle s ohledem na nutné 

technologické pauzy pro vytvrdnutí laminační pryskyřice. Tkanina 

MBrace® S&P C-Sheet 240 splnila požadavky zadání a výběr 

materiálu se ukázal jako velmi správný a pro aplikaci vhodný. 

Na aplikaci tkaniny má rozhodující  vliv teplota podkladu a okolí. 

Dodavatel zateplením prostoru aplikace vytvořil ideální podmínky 

pro reakci laminační pryskyřice. Externí zesílení žb. desky uhlí-

kovými tkaninami MBrace® umožnilo efektivní a rychlý způsob 

zesílení původní konstrukce mostu proti kroutícím účinkům od 

nerovnoměrného zatížení.


