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Souhrn 

Při rekonstrukci historických mostů narážíme někdy 
na konstrukční prvky, které jsou dnes již málo 
známé a používané. Jedním z nich je historický 
předchůdcem ocelové ortotropní mostovky, tzv. 
„puklovka“, tedy vydutý plech obdélníkového či 
lichoběžníkového tvaru fungující na základě 
membránové napjatosti. Jeho náhrada v případě 
korozního poškození je problematická, zejména 
kvůli dnes již v podstatě nerealizovatelné výrobní 
technologii kováním za tepla. Jako náhradní výrobní 
proces se nabízí lisování plechu za studena, avšak i 
tento způsob s sebou přináší značné časové a 
finanční obtíže. 

 
Obr. 1 Odkrytá mostovka s puklovkami, Brno, Poříčí 

V rámci rekonstrukce mostů Hybešova a 
Křídlovická v Brně bylo zadáním zhotovitele stavby, 
firmy Firesta, provést výměnu značného množství 
puklovek. S ohledem na časová omezení ve výluce, 
pracnost výměny a i historickou hodnotu proběhla 
řada diskusí o možnosti ponechání puklovek a 
podmínek, za kterých vyhovují současným 
statickým požadavkům. S tímto cílem byl sestaven 
komplexní diagnostický, výpočetní a experimentální 
program, jehož cílem bylo uvedené otázky 
zodpovědět. Na základě výsledků pak byly určeny 
podmínky, za kterých je možné plech historické 
puklovky na mostě ponechat. Zároveň byl posouzen 
i plech puklovky nové, vyrobené tvářením za 
studena a sestávajícím ze čtyř svařených částí. Na 

svarech plechu nové puklovky byla provedena 
únavová zkouška. 

Oblast použití 

Výsledky analýzy skutečného chování plechu 
puklovky budou sloužit jako pomoc při návrhu a 
rekonstrukci historických mostovek s tímto 
konstrukčním prvkem. Předpokladem je pomoc při 
rozhodování o zachování stávajících puklovek na 
mostě při daném zatížení.  

Metodika a postup řešení 

V rámci řešení této aktivity bylo nejprve na mostech 
Hybešova a Křídlovická v Brně provedeno měření 
zbytkové tloušťky prvků puklovek. Poté byly 
provedeny zkoušky tahem, chemického složení a 
metalografický rozbor materiálu puklovek. Tyto 
zkoušky ukázaly na vysoce kvalitní ocel, s mezí 
kluzu min. fy=320MPa. Ocel má jiné, lepší 
vlastnosti, než je běžné pro plávkovou či svářkovou 
ocel. To je důsledkem kování a tváření plechu 
puklovky za tepla. Parametry byly ověřeny na celém 
mostě pomocí tvrdoměrných zkoušek. 

 
Obr. 2 Mikrostruktura, feritická ocel se sulfidickými 

ostrůvky typicky protaženými vlivem plastické deformace 

Po těchto zkouškách byla uskutečněna statická a 
dynamická zkouška historické puklovky. Pro 
zatěžovací zkoušku byla vytvořena zkušební sestava. 
Zkušební sestava se skládala z ocelového rámu, ke 
kterému byl přinýtován plech stávající historické 
puklovky. Rám s osazeným plechem puklovky byl 
vyplněn vrstvou štěrku. Na štěrk byl uložen pražec, 
přes který bylo vnášeno zatížení. Zatěžování bylo 
provedeno v podmínkách odpovídajících reálnému 
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působení puklovky na mostě. Při zatěžování bylo 
měřeno poměrné přetvoření (32x tenzometr HBM 
LY11-10/120) a svislá a vodorovná deformace 
plechu (17x induktivní snímač dráhy WA50). Pro 
měření byly využity ústředny DEWETRON 
DEWE5000 a EMS DV 803. 

 
Obr. 3 Pohled na zatěžovací zkoušku historické puklovky 

Pro určení chování konstrukčního prvku puklovky 
byla kromě experimentálního měření využita i 
numerická analýza. Ve výpočetním programu 
RFEM verze 5.13 společnosti Dlubal byl vytvořen 
numerický model stávající puklovky (viz obr. 3). 
Model byl vytvořen jako prostorový, z desko-
stěnových a solid prvků, včetně kontaktních ploch. 
Poté byla zjišťována odezva numerického modelu 
při uvažování různých zatěžovacích stavů. Výsledky 
byly porovnány s výsledky naměřenými při 
laboratorních zkouškách a numerický model byl dále 
validován tak, aby co nejlépe vystihoval skutečné 
chování plechu puklovky. 

 
Obr. 4 Numerický model zkušební sestavy s puklovkou 

Následně bylo přistoupeno k hodnocení chování 
plechu puklovky s uvážením korozního oslabení. 
Pomocí numerické analýzy byla zkoumána hodnota 
maximálního přípustného korozního oslabení 
z hlediska posouzení zatížitelnosti. 
Součástí této aktivity byla i experimentální analýza 
nové puklovky vyrobené tvářením za studena z oceli 
S355J2C+N. Plech nové puklovky byl 
experimentálně posuzován stejným způsobem jako 
plech puklovky historické. Experimentální analýza 

byla provedena pro stanovení případných odchylek 
v chování nové puklovky. Svary, provedené na 
puklovce byly ověřeny pomocí únavových zkoušek.   

Výsledky 

Výsledky experimentální a numerické analýzy 
ukázaly odlišnosti v chování konvenčního modelu a 
reálné konstrukce, dané roznosem zatížení a 
spolupůsobením kolejového lože. Využití plechu 
puklovky nepřesahovalo ani při působení 
návrhového zatížení 75%. Numerický model byl 
doladěn tak, aby odpovídal skutečnému chování 
plechu puklovky. (porovnání viz Obr.5) 

 
Obr. 5 Průběhy napětí na příčném řezu puklovkou určené 

experimentálně a dle numerického modelu po validaci 

Dále byla stanovena minimální přípustná tloušťka 
puklovky tmin=6,35mm, se kterou lze tento prvek 
zachovat v provozu. Experimentální analýza nové 
puklovky vyrobené lisováním za studena ukázala 
velmi malou odlišnost od chování historické 
puklovky. Únavové zkoušky prokázaly, že detail 
svaru nové puklovky lze bezpečně pokládat za 
kategorii detailu 112.  

Závěr 

Provedená analýza prokázala, že konstrukce 
historických puklovek je možno v mnohých 
případech zachovat. Tím lze minimalizovat dobu 
výluky, pracnost rekonstrukce a navíc zajistit její 
ekonomicky efektivní řešení zachovávající 
historickou hodnotu mostu. Použití experimentální 
analýzy puklovky ukázalo na odlišné, lepší chování 
skutečné konstrukce puklovky od chování zjištěného 
při použití konvenčního modelu.  
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Příloha 1 – průběhy napětí na puklovce 

 


