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Souhrn 

Na obloukovém železničním mostu s bezstykovou 
kolejí probíhá od roku 2015 dlouhodobý monitoring. 
Při vyhodnocování dat z tohoto rozsáhlého měření 
byla sledována odezva mostu a koleje na jejich 
ohřívání a ochlazování v rámci každodenních 
teplotních cyklů. Zároveň bylo sledováno chování 
při přejezdech vlaků. Pro vyhodnocení byla použita 
data získaná z monitoringu na mostním objektu 
SO 02-19-01 Železniční most v km 80,930 
v koleji č. 1 trati Hohenau (ŐBB) – Přerov za období 
prosinec 2015 až srpen 2018. 

Oblast použití 

Získané poznatky je možné použít při navrhování 
železničních mostů s bezstykovou kolejí. Zároveň je 
možné poznatky uplatnit jako podklad pro 
optimalizaci případných v budoucnu realizovaných 
dlouhodobých monitoringů. 

Metodika a postup řešení 

V rámci vyhodnocení monitoringu byla používána 
data získaná z měřících ústředen. Tato data jsou 
získávána kontinuálně se vzorkováním 12,5 Hz 
(záznam každých 0,08 s). Pro vyhodnocení 
dlouhodobého chování mostu jsou tato ostrá data 
z časových a kapacitních důvodů ještě redukována. 
V redukovaných datech se používají pouze maxima, 
minima a kvazistálé hodnoty odezvy snímačů 
vyhodnocené v 15 minutových intervalech. 

Z redukovaných dat je možné sledovat především 
odezvu mostu na změnu teploty, chování systému 
řízené dilatace mostu a podélné odpory koleje. Ostrá 
data s velmi jemným vzorkováním je vhodné 
používat pro vyhodnocení detailní odezvy mostu na 
změnu teploty v rámci denního cyklu a zejména pak 
pro sledování chování mostu při přejezdu vlaků, 
které nelze v redukovaných datech vůbec sledovat. 

Přesnost měření tenzometrů závisí na teplotě. 
Při nízkých teplotách roste téměř exponenciálně 
chyba měření. Pro eliminaci této chyby jsou v rámci 
monitoringu instalovány kompenzační tenzometry. 

Výsledky 

V průběhu vyhodnocování byl vytvořen souhrn 
extrémních teplot a posunů v jednotlivých obdobích, 
tento souhrn je uveden v tab. 1. Z výsledných hodnot 
lze pozorovat, že maximální teplota kolejnice je při 
ohřátí podstatně vyšší než teplota vzduchu. Naproti 
tomu minimální teplota kolejnice je při ochlazení 
téměř identická s teplotou vzduchu. Toto je 
způsobeno tím, že při ochlazování je přenos tepla 
způsoben především vedením z okolního vzduchu. 
Na druhé straně při ohřívání je teplo přenášeno nejen 
vedením z okolního vzduchu, ale i sáláním Slunce, 
které má na kolejnici s poměrně malou průřezovou 
plochou velký vliv. 

Porovnání extrémních teplot hlavního nosníku a 
vzduchu ukazuje, že maximální i minimální hodnoty 
jsou téměř shodné. Důvodem této skutečnosti je, že 
sálání Slunce nemá na hlavní nosník takový vliv 
jako na kolejnici, protože hlavní nosník má 
mnohonásobně vyšší průřezovou plochu než 
kolejnice a zároveň je hlavní nosník opatřen 
ochranným protikorozním nátěrem bílého odstínu, 
který sálání odráží. 

Tab. 1: Souhrn extrémních teplot z průběhu monitoringu 

Datum 
Teplota 
vzduchu 

[°C] 

Teplota 
kolejnice 

[°C] 

Teplota 
HN [°C] 

7. 1. 2017 -13,2 -18,1 -14,0 

20. 6. 2017 30,3 50,5 31,6 

1. 8. 2017 32,6 45,6 34,2 

3. 8. 2017 33,4 49,4 33,6 

Ve vybraných dnech, kdy dochází k extrémním 
relativním posunům mostu a koleje, je možné 
vyhodnotit podélný odpor koleje. Toto vyhodnocení 
je možné pouze pro dny, kdy došlo k plastickému 
chování koleje. Na obr. 1 je uvedena závislost 
podélného odporu koleje na relativním posunu 
mostu a koleje. Pro srovnání je vykreslena závislost 
získaná z redukovaných dat a zároveň i závislost 
vyhodnocená z ostrých dat. 
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Obr. 1: Podélný odpor v závislosti na relativním posunu 

11. 7. 2016 

Pro sledování odezvy mostu na přejezdy vlaků byly 
vybrány okamžiky, kdy byl most v rámci denního 
cyklu buďto maximálně oteplen nebo maximálně 
ochlazen. Zároveň byly vybrány okamžiky, 
ve kterých přes most projížděl těžký nákladní vlak 
s větším množstvím náprav. 

K přejezdu vlaku dochází ve velmi krátkém 
intervalu, kdy na mostě nedochází ke změně teploty. 
Při přejezdu vlaku tedy nemá smysl zkoumat vliv 
změny teploty mostu na napětí v kolejnici. Lze ale 
sledovat normálové napětí způsobené osovou silou 
v kolejnici při přejezdu vlaku, průběhy jsou 
zobrazené na obr. 2. U těchto průběhů lze pozorovat 
záporné hodnoty napětí v oblasti nad podporou a 
kladné hodnoty napětí uprostřed rozpětí mostu. Toto 
chování odpovídá teoretickému předpokladu. 

 
Obr. 2: Průběh napětí v kolejnici při přejezdu vlaku 

12. 7. 2016 

Dalšími hodnotami sledovanými při přejezdu vlaku 
jsou posuny a napětí vznikající v řídící tyči. Jejich 
průběh je uveden na obr. 3. Na snímači posunu 
mostu PSD3 je patrná velmi výrazná odezva, 
zatímco na snímači posunu PSD4 není odezva téměř 
žádná. 

Napětí v řídící tyči je získáváno převodem z 
tenzometrů zapojených do plného mostu. Tímto 
zapojením se eliminuje vliv ohybového momentu a 
získané napětí obsahuje pouze vliv normálové síly. 
Odezva tenzometru TN2 (umístěného ve stejném 
místě jako PSD3) je podstatně nižší odezva 
tenzometru TN4 (umístěného ve stejném místě jako 
PSD4). Z tohoto je možné usoudit, že na řídící tyči u 
Vídeňské opěry dochází k posunu řídící tyče, a tedy 
nedochází ke změně napětí. Naopak u Břeclavské 
opěry nedochází k téměř žádnému posunu, a proto 
v řídící tyči narůstá napětí. 

 

Obr. 3: Průběh napětí a posunu v řídící tyči při přejezdu 

vlaku 12. 7. 2016 

Závěr 

Při vyhodnocování dlouhodobého monitoringu byla 
sledována odezva mostu a koleje na cyklické změny 
teploty a přejezdy vlaků. Při změnách teploty se 
most, kolej i řídící tyč chovají podle teoretických 
předpokladů. Napětí v kolejnici vznikající při 
přejezdech vlaků také odpovídá teoretickému 
modelu. Odlišné chování od teorie bylo 
zaznamenáno u řídící tyče při přejezdu vlaku. 

V rámci budoucích prací budou sledovány četnosti a 
délka trvání výskytu vlaků na mostě. Z těchto údajů 
bude možné sestavit histogram zatížení. Současně 
s histogramem zatížení bude z dat ČHMÚ vytvořen 
histogram extrémních teplot. Na základě obou 
histogramů bude možné stanovit pravděpodobnost 
současného výskytu extrémního klimatického 
zatížení a přejezdu těžkého vlaku a pravděpodobnost 
současného působení přejezdu osobního vlaku při 
běžných klimatických podmínkách. 
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