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Souhrn 

Tento technický list popisuje poznatky a zkušenosti 
získané při posouzení mostu „Malá Hrabovka“ při 
jeho znovuvyužití pro novou mostní konstrukci v km 
4,103 trati Děčín – Jedlová. Jde zejména o rizika 
spočívající v nedostatečné kvalitě původního 
základního materiálu. 

Oblast použití 

Použití poznatků je možné zejména v projekční 
přípravě mostů, kde se uvažuje se znovuvyužitím 
existujících nosných konstrukcí.  

Metodika a postup řešení 

Metodika řešení byla rozdělena do více kroků. 
V první fázi probíhalo vizuální hodnocení mostu na 
základě objednávky SŽDC a podkladů zhotovitele, 
firmy Metrostav. Zde se jednalo zejména o 
zhodnocení vad prováděných pod protikorozní 
ochranu. V další fázi došlo ke zjištění vnitřních vad 
v základním materiálu, které nakonec vedly 
k rozhodnutí nepoužít existující NK. Z původní NK 
byly získány materiálové vzorky, které byly 
následně podrobeny podrobné laboratorní analýze. 

Výsledky 

V prvním kroku byla provedena obhlídka původní 
konstrukce a zjištění vad, které se vyskytovaly na 
povrchu a jsou pro kvalitní PKO nepřípustné. 
Jednalo se zejména o: 
 stopy po sekání, broušení, neukončené svary, 

nezabroušené hrany, zbytek elektrody od 
svařování,  

 souvislý a nesouvislý zápal, rozstřiky, 
povrchové póry, neúplné vyplnění svaru a vadné 
napojení, nedovařené svary, pórovitost svarů. 

 příčné poškození horního povrchu horní pásnice 
a další dílčí poškození.  

Tyto vady lze odstranit, je to však nákladné a 
zadávací dokumentace musí tyto činnosti obsahovat. 
Pro kvalitní provedení PKO je pak nutné dostatečně 
připravit podklad, tedy odstranit původní nátěrový 
systém,  který zde byl atypický: 

 metalizace cca 300-400 m, 
 nátěrový systém 100 m. 

 
Obr. 1 Dílce z mostu Malá Hrabovka na složišti 

Velmi atypická je velmi silná vrstva metalizace, 
která do určité míry i skrývá některé vady na 
ocelové konstrukci. Takto vysoká tloušťka je 
z hlediska odstranění problém, vyžadující 
opakované a velmi zdlouhavé tryskání. To lze 
provést třemi způsoby, které zhotovitel ověřoval: 
 Tryskání suchým křemičitým pískem 
 Tryskání vodním paprskem WJ tlaku 2300 Bar 
 Tryskání ocelovou ostrohrannou drtí 

GH25+GH40 

Na základě zkoušek se ukázalo, že tryskání vodou je 
reálné, nicméně nezajistí dostatečnou drsnost 
podkladu pro provedení nátěrů a je časově náročné. 
Tryskání pískem nedokázalo odstranit původní 
metalizaci. Jedinou variantou, která odstraní původní 
metalizaci a zajistí přijatelný kotevní profil, bylo 
tryskání kovovou drtí, nicméně důsledkem je 
několikanásobná (cca 3x-4x) časová náročnost 
oproti odstranění běžné PKO, kde vrstva metalizace 
je cca 100 m.  I po tryskání abrazivem je nereálné 
zajistit kotevní profil a potřebnou drsnost pro 
aplikaci nové metalizace, kde jsou požadavky na 
drsnost větší než v případě nátěrového systému. 
Bylo dosaženo pouze drsnosti BN9a. 

V oblasti vnitřních vad byly na vzorcích plechu 
provedeny tyto zkoušky: 
 MPM – magnetická paměť materiálu 
 PA – Phased Array 
 Metalografická analýza makro a mikrostruktury 
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Měření metodou MPM ukázalo, že na vzorcích 
nejsou žádné SCZ (stress concentration zones), což 
víceméně vylučuje existenci vnitřních trhlin 
vzniklých v důsledku únavového poškození., 

Skenování metodou PA ukázalo, že uvnitř materiálu 
existuje velké množství nehomogenit, nalézajících 
se ve střední části plechu. Pokrývají cca 50% plochy 
plechu, jak je vidět na obr. 2. 

 

 
Obr. 2 Sken metodou PA, podélná řez a pohled, červené 

oblasti jsou odrazy od nehomogenit 

Na základě těchto zjištění byly vzorky převezeny do 
firmy SVÚM, kde bylo provedeno podrobné 
metalografické zkoumání makro a mikro struktury.  

Celkem vylo vybráno cca 10 vzorků materiálu 
v místech, vytypovaných PA. K metalografické 
analýze byl použit světelný mikroskop Zeiss Axio 
Observer. 

Z obrázku plyne, že zhruba od 1/3 tloušťky roste 
četnost nekovových vměstků. Při detailnějším studiu 
bylo zjištěno, že se jedná o sulfidické a oxi-
sulfìdické inkluze dlouhé až několik milimetrů. 
Kromě toho byly ve struktuře pozorovány dlouhé 
uskupení hlinitanových inkluzí a mikropórů.  

Mikrostruktura vzorku je velmi jemnozrnná 
feriticko-perlitická. Equiaxiální tvar svědčí o 
výskytu masivního feritu s rovnoměrnou velikostí po 
celé tloušťce plechu. Velikost feritických zrn 
odpovídala vzoru 9,5 až 10, hodnoceno dle ČSN EN 
ISO 643. Perlit je ve struktuře vyloučen po řádcích, 
což bude velmi pravděpodobně způsobovat 
anizotropii vlastností materiálu. Perlit má lamelární 
morfologii, kde se střída lamela feritu a lamela 
cementitu. 

Je tedy jednoznačné, že ultrazvuková echa 
indikovaly nekovové vměstky a mikrodiskontinuity. 
Je také důležité poznamenat, že některé echa mohly 
indikovat výraznější perlitické pásy, které byly 
nalezeny během mikrostrukturních analýz. 

 

 

 
Obr. 2 Makro a mikrostruktura vzorků 

Závěr 

Výsledky výzkumu ukazují, že před použitím 
starších ocelových konstrukcí je nezbytné provést 
podrobný diagnostický průzkum. Ten musí 
obsahovat zjištění stavu PKO s ohledem na její 
odstranění a novou aplikaci, ale i diagnostiku 
vnitřních nehomogenit. 

V roce 2019 se plánuje provést zkoušky vrubové 
houževnatosti a tahové únosnosti kolmo k povrchu a 
zjistit tak, zda tyto vměstky mají vliv na použitelnost 
uvedené oceli, nebo jsou za určitých podmínek 
akceptovatelné.  
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