Kancelář stavebního inženýrství, s.r.o.
2017

Strana: 1

Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.
Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02, Dalovice - Karlovy Vary, IČ: 25 22 45 81 DIČ: CZ25 22 45 81

Akce:

SPECIÁLNÍ PROHLÍDKA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
Vřídelní kolonáda – Karlovy Vary

Dokument:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stupeň:

Hodnocení stávajícího stavu dle ČSN 73 2604

V Karlových Varech 29. 11. 2017

Ing. Martin KOPTA

Ing. Petr HAMPL
.
Botanická 256, 360 02, Dalovice - Karlovy Vary
E – mail: info@ksi.cz

Kancelář stavebního inženýrství, s.r.o.
2017

1.

Strana: 2

Úvod:
Předmětem dokumentu je speciální kontrolní prohlídka ocelových nosných konstrukcí
nadzemní části objektu Vřídelní kolonády.
Systém kontrolních prohlídek vychází z ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola a
údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.
Prohlídku provedl:

Ing. Petr Hampl
Ing. Martin Kopta
Ing. Milan Vítek

Datum prohlídky:

2.

29. 11. 2017

Popis kontrolovaného objektu – konstrukční systém:
Nosná konstrukce nadzemní části objektu je provedena výhradně z ocelových nosníků.
Svislé nosné konstrukce jsou provedený z kruhových sloupů (trubka), které jsou založeny
na betonových konstrukcích 1.PP, resp. na samostatných základech.
Vodorovné nosné konstrukce stropů jsou provedeny z ocelových plnostěnných a
příhradových nosníků. Tyto nosníky podporují plecho-betonové stropní desky a pomocí táhel
je na ně zavěšen podhled, na kterém je tepelná izolace.

3.

Kategorizace stavby dle ČSN EN 1090-2 (management spolehlivosti staveb):
- třída následků:

CC3

- kategorie použitelnosti:

SC1

- výrobní kategorie:

PC1

- třída provedení:

EXC3

- stupeň korozní agresivity atmosféry:

C2

- životnost nátěrového systému:

M
.
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Rozsah speciální (běžné) prohlídky:
1. Dle ČSN 73 2604, odst. 6.2.2. – Kontrola souladu skutečného stavu konstrukce a zatížení
s dokumentací.
2. Dle ČSN 73 2604, odst. 6.2.4. – vizuální kontrola za použití jednoduchých nástrojů:
- zda konstrukce nevykazuje nadměrné deformace, hlučnost nebo kmitání v provozu,
- kotvení konstrukce,
- zda nedošlo k mechanickému poškození prvků a detailů konstrukce,
- vizuálně se kontrolují šroubové, čepové, nýtové a svarové spoje,
- stav protikorozní ochrany,
- zda nedošlo k významnému koroznímu poškození konstrukce,
- u dynamicky namáhaných konstrukcí se kontroluje, zda nedošlo ke vzniku trhlin,
případně se sleduje rozvoj existujících únavových trhlin.
3. Dle ČSN 73 2604, odst. 6.2.7. – prohlídka použitelnosti.

5.

Klasifikace výsledků prohlídky dle závažnosti:

-

běžné opotřebení, při kterém nedochází k žádnému snížení bezpečnosti ani užitné
jakosti;

-

závada, kdy nedochází ke snížení bezpečnosti, ale snižuje se užitná jakost, zhoršuje se
vzhled objektu apod.;

-

nevýznamná porucha, která způsobuje nepatrné nebo žádné snížení bezpečnosti,
znehodnocuje nepodstatně hospodárnou životnost a užitnou jakost;

-

významná porucha podstatně snižuje bezpečnost a užitnou jakost objektu nebo její
části, objekt není však bezprostředně po stránce bezpečnosti ohrožen;

-

havarijní porucha, kdy bezpečnost a užitná jakost budovy jako celku nebo některých
hlavních konstrukčních částí je vážně ohrožena.
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Poruchou objektu se rozumí každá jeho změna oproti původnímu stavu, která např. snižuje
její bezpečnost, předpokládanou hospodárnou životnost a užitnou jakost, zhoršuje vzhled
apod. Za původní stav se považuje stav objektu v době jeho uvedení do trvalého provozu.

6.

6.1.

Protokolární záznam prohlídky – popis poruch, stanovení příčin, návrh opatření:

ČSN 73 2604, odst. 6.2.2. – Kontrola souladu skutečného stavu konstrukce a zatížení
s dokumentací:
Kontrolou skutečného stavu konstrukce a zatížení nebyly zjištěny žádné odchylky od
stavu v době uvedení objektu do trvalého provozu, vyjma rekonstrukce střešní terasy nad
vřídelní kolonádou dle dokumentace CBS projekty Karlovy Vary s.r.o. z 08/1999.
V rámci této dokumentace byla statickými výpočty zjišťována rezerva únosnosti hlavních
prvků nosné konstrukce z důvodu možného využití střešní konstrukce jako veřejné terasy.
Bylo zjištěno, že střešní konstrukci je možno přitížit nahodilým užitným zatížením o
charakteristické velikosti max. 2 kNm-2 (200 kgm-2). Závěrem tohoto dokumentu je však
pouze omezení, které stanoví, že na střechu není možné umisťovat mobilní zeleň
v betonových květináčích.
Dle ČSN EN 1991-1-1 je objekt nutno zařadit do kategorie C (plochy kde může docházet
ke shromažďování lidí), pro kterou platí nejnižší hodnota užitného charakteristického
zatížení 3 kNm-2.
Vzhledem ke skutečnosti, že normou stanovená hodnota zatížení je větší než hodnota
povolená statickým výpočtem, je nepřípustné střešní konstrukci využívat jako veřejnou
terasu, resp. střešní konstrukce je pochozí výhradně pro účely oprav, revizí, apod. kdy
nemůže dojít ke shromažďování lidí.
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Dle ČSN 73 2604, odst. 6.2.4. – vizuální kontrola za použití jednoduchých nástrojů:

6.2.1. Nadměrné deformace, hlučnost nebo kmitání v provozu:
Prohlídkou nebyly zjištěny nadměrné deformace ani geometrické odchylky tvarů.
Kontrolované konstrukce nejsou vystaveny účinkům dynamického zatížení od
technologických zařízení, nadměrná hlučnost ani nadměrné kmitání nebylo zjištěno.

6.2.2.

Kotvení konstrukce:
Kotevní místa sloupů nosné ocelové konstrukce nejsou viditelné. Pro zjištění stavu
kotvení konstrukce byla provedena jedna sonda kotvení vnějšího sloupu hlavní nosné
konstrukce v místě nad řekou (na přemostění).
Zobrazení:

.
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Popis:

Z fotografií je zřejmé, že sloup v místě sondy je založen na ocelové patní
desce cca 200 mm pod úrovní UT (upravený terén).
Dále je zřejmé porušení sloupu korozí do úrovně cca 80 mm pod UT.
Vlastní kotevní deska a sloup těsně nad deskou nejsou nijak poškozeny, na
sloupu i desce je dokonce patrný základní nátěr.

Klasifikace: bez závad.

6.2.3. Mechanické poškození prvků a detailů konstrukce:
Prohlídkou nebylo zjištěno žádné mechanické poškození konstrukcí.

6.2.4. Kontrola šroubových, čepových, nýtových a svarových spojů:
Na konstrukci jsou použity svarové a šroubové spoje, prohlídkou nebyly zjištěny žádné
poruchy těchto spojů.

6.2.5. Stav protikorozní ochrany:
Protikorozní úprava byla na všech nosných ocelových konstrukcích provedena
nátěrovými systémy.
Prohlídkou byly zjištěny poruchy povrchových úprav nosných ocelových konstrukcí.

Popis:

Stav povrchové úpravy lze globálně hodnotit jako odpovídající běžnému
opotřebení, lokálně se však vyskytují významné poruchy, kdy protikorozní
byla natolik poničena vnějšími vlivy, že nadále neplní svou funkci.
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Zobrazení:
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Klasifikace: významná porucha
Příčiny:

Nejobvyklejší příčinou vzniku tohoto druhu poruchy je zatékání dešťové
vody ze střešní konstrukce nebo kondenzace vodních par na vnitřním líci
střešního konstrukce.
K zatékání dešťové vody dochází při poruchách střešního pláště, k čemuž
v minulosti jistě také došlo, neboť střešní plášť byl vyměňován.

.
Botanická 256, 360 02, Dalovice - Karlovy Vary
E – mail: info@ksi.cz

Kancelář stavebního inženýrství, s.r.o.
2017

Strana: 12
Ke kondenzaci dochází při vniku velmi teplých vodních par do střešní
konstrukce a jejich náhlému ochlazení o střešní plášť. Vzhledem ke
skutečnosti, že v objektu vyvěrají horké prameny, je zřejmé, že i tato
příčina je pravděpodobná. Hypotézu navíc podporuje skutečnost, že
největší poškození je v oblasti skleněného světlíku na střešní konstrukci
haly výtrysku. Hypotézu však nepodporuje skutečnost, že v době prohlídky
se na kontrolovaných konstrukcích ani v jejich blízkém okolí (tepelná
izolace, apod.) nevyskytovala žádná vlhkost.
Opatření:

Lokální opravy, resp. očištění od nefunkčních zbytků nátěrů, očištění od
koroze a aplikace nového nátěrového systému. V případě vyšších
korozních úbytků než 30%, je nutno materiál doplnit (výztuhy, protézy,
apod.), popř. část konstrukce vyměnit.

6.2.6. Korozní poškození konstrukce:

Prohlídkou bylo zjištěno korozní poškození nosných ocelových konstrukcí.

6.2.6.1. Poškození venkovních sloupů:

Popis:

V místě styku ocelových sloupů s vnějšími komunikačními povrchy
(asfaltové, dlážděné) je patrný úbytek materiálu, který je odhadován na 10
až 30 %. V hloubce cca 100 mm pod terénem, tedy v místě kde jsou
ocelové sloupy již zality v betonu, není poškození žádné, resp. z fotografie
je vidět i neporušený nátěrový systém.
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Zobrazení:
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Klasifikace: významná porucha
Příčiny:

Příčinou vzniku poruchy je vysoká koncentrace vlhkosti právě v místě
styku ocelové konstrukce s komunikační plochou, spolu s nefunkční
protikorozní ochranou (nátěrový systém), která zjevně nebyla dlouhodobě
kontrolována a opravována.

Opatření:

Lokální opravy, které spočívají v:
-

Odhalení sloupů až na kotevní desku.

-

Očištění od nefunkčních zbytků nátěrů, a koroze.

-

Doplnění materiálu protézováním, kdy budou na vnější líc sloupů
navařeny dvě poloviny ocelových trubek, které budou osazeny až na
kotevní desku a překlenou korozí poškozené místo cca o 500 mm
směrem nahoru. Obě poloviny budou následně svařeny k sobě a
přivařeny v dolní části ke kotevní desce, v horní části pak ke sloupu
obvodovými koutovými svary.

6.2.6.2. Poškození stropních nosníků a trapézových plechů:

Popis:

V místě kde docházelo k zatékání ze střešní konstrukce, popř. kde
docházelo ke kondenzaci vodních par je patrný úbytek materiálu, který je
odhadován na 5 až 40 %. Příčinou poruchy je nefunkční protikorozní
ochrana.

Zobrazení:

viz. odst. 6.2.5.

Klasifikace: významná porucha
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Vzniku trhlin, resp. rozvoj existujících únavových trhlin:
Prohlídkou nebyly zjištěny žádné únavové trhliny ani jiné destrukce ocelových
konstrukcí.

6.3.

Dle ČSN 73 2604, odst. 6.2.7. – prohlídka použitelnosti:
Kontrola deformací a kmitání viz. odst. 6.2.1.
Při kontrole příslušenství a bezpečnostních prvků (schodiště, žebříky, zábradlí) nebyly
zjištěny žádné závady.

6.4.

Ostatní nálezy:

Nebyly zjištěny žádné další závady.

6.5.

Posouzení možných skrytých vad:
Při prohlídce nebyly zjištěny žádné příznaky možných skrytých vad.

7.

Závěr – rekapitulace:
Na hodnoceném objektu byly zjištěny významné poruchy stávajícího stavu protikorozní
ochrany ocelových konstrukcí nátěrovými systémy a významné poruchy ocelových
konstrukcí v podobě korozního poškození, resp. korozních úbytků materiálu.
Z důvodu přesnějšího popisu budou poruchy níže popsány samostatně pro:
- nosníky stropních, resp. střešních konstrukcí,
- trapézové plechy střešního pláště,
- ocelové sloupy.
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Nosníky stropních, resp. střešních konstrukcí:
Nosníky stropních, resp. střešních konstrukcí jsou uzavřeny mezi střešním pláštěm
a stropním podhledem.
Příčinou poškození protikorozní ochrany (nátěrového systému) a s tím související
korozní úbytky materiálu jsou způsobeny výhradně jako následek korozního
poškození trapézových plechů střešního pláště, které jsou na tyto nosníky uloženy.
Poškození nosníků je tedy pouze lokální, na styku těchto nosníků s trapézovými
plechy, tedy na horních pásnicích nosníků, přičemž úbytky materiálu jsou
odhadovány do 20%. V těchto místech došlo k téměř kompletní degradaci
protikorozní ochrany a následně ke koroznímu poškození horních pásnic. Na
ostatních částech nosníků (stojiny a dolní pásnice) bylo zjištěno jen nevýznamné
poškození protikorozní ochrany, které je navíc lokálního charakteru a nebylo
zjištěno korozní poškození, resp. korozní úbytky.
Nepředpokládá se tedy nutnost výměny celých nosníků, ale pouze oprava horních
pásnic nosníků, na které jsou uloženy trapézové plechy. Oprava však vyžaduje
odstranění střešního pláště, zejména pak trapézových plechů tak, aby byl zajištěn
přístup k horním pásnicím nosníků. Tyto pásnice pak budou očištěny od zbytků
nátěrového systému a koroze a následně mohou být přesně změřeny korozní
úbytky materiálu. Tento materiál pak může být doplněn navařením nového
materiálu tak, aby bylo dosaženo původních průřezových charakteristik
jednotlivých nosníků. Po doplnění materiálu bude aplikována nová protikorozní
ochrana.
Pro zajištění bezporuchového stavu je nutno též počítat s očištěním všech nosníků
od nečistot, popř. nesoudržných částí nátěrového systému a provedení nové
protikorozní ochrany všech nosníků ve všech střešních konstrukcích.
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Trapézové plechy střešního pláště:
Protikorozní ochrana trapézových plechů byla provedena žárovým zinkováním a
též nátěrovým systémem.
Z výše uvedených fotografií je zřejmé, že poškození trapézových plechů je
významné. Klasifikace významného poškození vyplývá zejména z úplné
degradace protikorozní ochrany v rozsahu větším než 30% celkové plochy
trapézových plechů, dále pak z důvodu lokálních korozních úbytků materiálu
odhadovaných na 5 až 40%. Je třeba též zmínit skutečnost, že korozní poškození
trapézových plechů má velmi negativní vliv na výše popisované stropní, resp.
střešní nosníky, resp. je příčinou významného poškození těchto nosníků v jejich
styku.
Oprava trapézových plechů není možná, resp. jedinou variantou k dosažení
bezporuchového stavu je demolice celé střešní konstrukce, resp. odstranění
trapézových plechů. Po odstranění střešní konstrukce mohou být opraveny střešní
nosníky, dle výše uvedeného popisu.
Konstrukci nové střechy je nutno projekčně navrhovat tak, aby byla zajištěna
odolnost vůči agresivnímu prostředí vřídelní kolonády. Toto se netýká pouze
použitých materiálů, ale i jednotlivých konstrukčních detailů, styků, přípojů, apod.
Konstrukční řešení navíc doporučuji navrhovat tak, aby byla umožněna kontrola a
zejména oprava okolních souvisejících konstrukcí, zejména pak střešních nosníků.
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Ocelové sloupy:
Bylo zjištěno významné poškození ocelových sloupů v místě styku s vnějšími
komunikačními povrchy (asfaltové, dlážděné), kde je patrný korozní úbytek
materiálu, který je odhadován na 10 až 30 %. V hloubce cca 100 mm pod terénem,
tedy v místě kde jsou ocelové sloupy již zality v betonu, není poškození žádné,
resp. z výše uvedených fotografií je viditelný i neporušený nátěrový systém. Ve
vyšších částech sloupů nebylo zjištěno žádné poškození.
Příčinou vzniku poruchy je vysoká koncentrace vlhkosti právě v místě styku
ocelové konstrukce s komunikační plochou, spolu s nefunkční protikorozní
ochranou (nátěrový systém), která zjevně nebyla dlouhodobě kontrolována a
opravována. Další příčinou je též nevhodný konstrukční návrh detailu styku sloupu
s komunikacemi, kdy je vyloučena možnost kontroly a následné opravy, navíc
není dostatečně zajištěna ochrana proti zemní vlhkosti.
Bezporuchového stavu je možno snadno dosáhnout lokální opravou každého
sloupu, která spočívá v:

-

Odhalení sloupů až na kotevní desku.

-

Očištění od nefunkčních zbytků nátěrů, a koroze.

-

Doplnění materiálu protézováním, kdy budou na vnější líc sloupů
navařeny dvě poloviny ocelových trubek, které budou osazeny až na
kotevní desku a překlenou korozí poškozené místo cca o 500 mm
směrem nahoru. Obě poloviny budou následně svařeny k sobě a
přivařeny v dolní části ke kotevní desce, v horní části pak ke sloupu
obvodovými koutovými svary.

-

Aplikace nové protikorozní ochrany (nátěrového systému).
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-

Provedení nového detailu styku sloupu s komunikací, kterým bude
zajištěna možnost kontroly sloupu až do místa jeho kotvení, dále
zajištěna možnost oprav ocelových konstrukcí a též zajištěna
vodotěsnost. Provedení takového detailu vyžaduje vypracování
podrobného konstrukčního návrhu.

Požadavky na termíny odstranění poruch:
Zjištěné významné poruchy snižují podstatně pouze užitnou jakost objektu, nikoliv
jeho bezpečnost. Objekt ani jeho části není nutné z hlediska poruch ocelových
konstrukcí nijak omezovat v provozu.
Z této skutečnosti vyplývají i požadavky na termíny odstranění, kdy není nutné
zahájit opravy neprodleně. Doporučuji provést řádnou projekční přípravu oprav a
vlastní opravy provést do 5 let. Do doby provedení oprav doporučuji provádět
kontroly zjištěných poruch v periodě jednoho roku, zejména za účelem zjištění
rozvoje poruch tak, aby při každé kontrole bylo ověřeno, že bezpečnost objektu
nebo jeho části není dále snížena.
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Pozice prováděných sond:

1

3

2

V oblastech 1 a 2 byly provedeny průzkumy střešních konstrukcí formou odklopení
kazetových podhledů a následné prohlídky stropních, resp. střešních nosníků a
trapézových plechů.
V oblasti 3 byl proveden průzkum střešní konstrukce haly výtrysku formou pohybu
pracovníka mezi podhledem a střešním pláštěm po stropních nosnících.
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1

2
U sloupu označeného č.1 byla provedena kopaná sonda na úroveň kotevního prvky, kterým je
patní deska, za účelem zjištění poškození protikorozní ochrany, korozních úbytků materiálu a
stavu kotevního prvku.
U sloupu označeného č.2 byla provedena kopaná sonda do úrovně 150 mm pod povrch
komunikace, za účelem zjištění poškození protikorozní ochrany a korozních úbytků materiálu.

Ing. Martin KOPTA
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