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Souhrn 

Dne 29.11.2015 přibližně ve 20:00 byl spuštěn 
dlouhodobý monitoring mostu se vžitým názvem 
„Oskar“ v km 80,930 trati Hohenau – Přerov.  
Důvodem k rozhodnutí o monitoringu chování 
mostu je jeho celkové atypické řešení. Most je 
tvořen dvěma stejnými samostatnými konstrukcemi 
– NK1 a NK2, které jsou navrženy jako síťované 
oblouky s dolní ortotropní mostovkou. Mezi 
neobvyklá řešení v koncepci mostu patří významná 
šikmost uložení obloukové konstrukce a použití 
svařovaných nerektifikovatelných tyčových táhel. 
Dále je na mostě z důvodu redukce napjatosti 
kolejnic použit progresivní systém řízení dilatace 
mostu (SŘDM) za použití svěrek se sníženou 
držebností skl B1. Monitoring je plánován na dobu 
čtyř let, přičemž výsledky monitoringu se 
zpracovávají čtyřikrát za rok a jsou sumarizovány 
v pravidelné čtvrtletní zprávě. 

Oblast použití 

Základním cílem monitoringu je prokázání 
spolehlivosti konstrukce a dostatečné shody 
skutečného statického a dynamického chování 
konstrukce s předpokladem. Vzhledem 
k neobvyklému řešení konstrukce však data 
z monitoringu zároveň slouží jako podklad pro další 
výzkumné projekty. Data z monitoringu byla nebo 
jsou využívána pro sledování změn tuhosti 
síťovaných oblouků vlivem změny teploty, vliv 
šikmosti na dynamické chování šikmých 
obloukových mostů, či dlouhodobé chování 
svařovaných táhel. Monitoring kolejnice a SŘDM 
dále podává zprávu o spolehlivosti SŘDM, přičemž 
obecná data jsou také využívána pro výzkum 
dlouhodobých změn v tuhosti kolejového lože 
s ohledem na interakci kolej – most.  

Metodika a postup řešení 

Z důvodu monitorování interakce kolej most je 
sledována napjatost v kolejnicích a v prvcích 
SŘDM, relativní posuny systémů kolej-most a 
SŘDM a také posuny v ložiskách. Pro sledování 

případné změny tuhosti konstrukce v čase jsou na 
základě výsledků měření průběžně vyhodnocovány 
vlastní frekvence mostu. Pro určení vlivu teploty je 
konstrukce osazena také teplotními čidly PT100. Na 
NK1 probíhá měření v plném rozsahu tak jak je 
uvedeno výše. Na NK2 je rozsah redukován tak, že 
je sledováno pouze napětí a posuny v SŘDM, 
posuny v ložiskách a příslušné změny teploty.  

 

Obr. 1 Měřící ústředna EMS DV 803 

Data jsou zaznamenávána pomocí ústředny EMS -
 DV 803, umožňující statická a dynamická měření 
na 32 kanálech pro tenzometry, akcelerometry, 
termočlánky a další čidla. Zároveň ústředna svou 
robustní stavbou vyhovuje náročným podmínkám 
pro dlouhodobý monitoring.  

 

Obr. 2 Tenzometr na kolejnici – zapojení ¼ most 

Pro monitorování napjatosti v konstrukci jsou 
použity odporové tenzometry HBM 10/120 LY11. i 
Tenzometry na kolejnici jsou realizovány v zapojení 
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¼ most, kde je vliv rozdílné teplotní roztažnosti 
kompenzován pomocí tenzometrů osazených na 
kompenzačních kolejnicích. Dále jsou ve 
vytipovaných průřezech kolejnice osazeny kontrolní 
tenzometry v zapojení ½ most.  Pro tenzometry na 
SŘDM je využito zapojení plný most.  

 

Obr. 3 Induktivní snímač dráhy – snímač relativního 
posunu kolej most 

Relativní posuny kolej-most jsou měřeny za pomoci 
induktivních snímačů Megatron ISD T50 – K2405, 
které jsou připevněny na tuhou konzolu připojenou 
přímo ke konstrukci mostu. Posuny v ložiskách jsou 
měřeny potenciometrickými snímači dráhy 
Megatron MSLP 100 D5K 1M5 (rozsah 100 mm) 
respektive MSLP 200 D5k 2M5 (rozsah 200 mm)  
pro SŘDM. Pro vyhodnocení vlastních frekvencí je 
konstrukce osazena celkem šesti snímači zrychlení 
ADXL 326 s rozsahem 5g. Při návrhu monitoringu 
byla věnována značná pozornost též ochraně měřící 
techniky. Podrobné informace o technickém řešení 
monitoringu jsou uvedeny ve zprávě [1]. 

Výsledky 

Vyhodnocení výsledků sestává ze dvou součástí. 
V první části jsou vyhodnocovány vlastní frekvence, 
které jsou získány pomocí na míru vytvořeného 
programu pro výpočet frekvenčního spektra 
metodou rychlé Fourierovy transformace (FFT).  

Tab. 1 Přehled vyhodnocených  vlastních frekvencí 

 

Pro výpočet frekvenčního spektra jsou použity 
okamžité hodnoty zrychlení. Ve výsledné tabulce 1. 
je zachycen vývoj vlastních frekvencí v čase. Změny 

frekvencí jsou způsobeny mírnou změnou tuhosti 
oblouků v důsledky změny teploty.  

Tab. 2 Napětí v kolejnici od interakce kolej-most  

 

Monitoring chování bezstykové koleje a SŘDM na 
mostě probíhá nepřetržitě, přičemž výstupy ze všech 
snímačů (kromě teploty) jsou vztaženy 
k počátečnímu nulovému čtení. Z vyhodnocení 
měření vyplývá, že napětí v bezstykové koleji int,k, 
odpovídající interakci kolej-most, nepřekračuje 
limitní hodnoty 112 MPa v tahu a 72 MPa v tlaku. 
Zároveň lze na základě průběhu napětí v kolejnicích 
a z průběhu posunů v SŘDM konstatovat, že SŘDM 
se chová dle předpokladů. V průběžných zprávách 
[2] je mimo běžných dat zachyceno také napnutí 
kolejnice, průběh statické zatěžovací zkoušky 
(4.7.2016), průběh dynamické zatěžovací zkoušky 
(24.8.2016), průběh výměny kolejnic ve dnech 1.-
8.8.2016. V každém sledovaném období je zároveň 
provedena kontrola správné funkčnosti snímačů. 
V případě detekce poruchových snímačů jsou tyto 
opraveny při nejbližším výjezdu. 

Závěr 

Monitoring mostu prokázal spolehlivost konstrukce. 
Nedošlo k překročení žádných limitních hodnot, 
konstrukce se celkově chová dle předpokladů 
statického výpočtu. Výsledky monitoringu zároveň 
poskytly velmi užitečná data pro výzkum 
dlouhodobé degradace tuhosti kolejového lože 
v čase, změny tuhosti konstrukce v čase, či 
prověření progresivních konstrukčních prvků jako je 
SŘDM nebo systém svařovaných táhel.  
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