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Souhrn
V první etapě letošního roku byla dokončena
parametrická analýza a validace získaných výsledků.
Zpracování a validace výsledků parametrické
analýzy umožnilo stanovit podélné a svislé tuhosti
různého geometrického provedení příčného řezu
systému kontinuálního podepření koleje (embedded
rail system - ERS) v závislosti na teplotě i rychlosti
zatížení. Zatímco teplota ERS je po délce přibližně
konstantní, rychlost zatížení – podélné deformace –
se po délce ERS mění. Z tohoto důvodu byla
hlavním předmětem prací v letošním roce analýza
rychlosti zatížení v rámci systému ERS. Cílem bylo
stanovení rychlosti podélné deformace v závislosti
na parametrech mostní konstrukce a působícího
zatížení a také určení návrhového průběhu podélné
tuhosti upevnění ERS po délce konstrukce
v závislosti na rychlosti zatížení.

Oblast použití
Cílem řešení projektu je vytvoření metody pro
posouzení podélné interakce ERS s mostní
konstrukcí. Pomocí metody je možné určit interakční
parametry pro libovolnou geometrii příčného řezu
ERS, splňující limity dané provedenou
parametrickou studií. Metoda rovněž umožňuje
zohlednění vlivu teploty a rychlosti zatížení na
interakční parametry ERS a zahrnuje doporučení pro
rozmístění interakčních parametrů při výpočtu
s ohledem na variabilitu podélné tuhosti upevnění
ERS v závislosti na rychlosti zatížení (podélné
deformace) při zatížení teplotou a při zatížení
dopravou.

Metodika a postup řešení
Průběh a princip provedení parametrické analýzy byl
již popsán v předchozím technickém listu. Nad
rámec dříve popsaného byly zkoumány také vlivy
délky upevnění tak, aby byly zjištěny roznášecí
délky svislého zatížení. Znalost podélného roznášení
umožňuje provést posouzení lokálně namáhaných
prvků mostovky. Výsledky parametrické analýzy
byly validovány pomocí dříve provedeného
experimentu na laboratorním vzorku většího měřítka

[1]. V rámci analýzy rychlosti zatížení bylo nutné
navrhnout postup pro stanovení:

 výpočtu rychlosti podélné deformace
v závislosti na typu zatížení;

 podélného rozmístění pružin, reprezentujícího
interakční parametry v závislosti na rychlosti
podélné deformace.

Rychlost podélné deformace i její průběh po délce
upevnění ERS je závislý na následujících
parametrech:

 traťová rychlost na mostě - vQ;
 uspořádání konstrukce (prostá pole, spojitá

konstrukce, atd.);
 stavební výška konstrukce - hs;
 svislá tuhost konstrukce dle lim. průhybu - lim;
 působící zatížení – posun od dopravy uX,Q;

posun od změny teploty uX,T.

Vlivy jednotlivých parametrů na rychlost a průběh
rychlostí deformace po délce konstrukce byly
prověřeny na základě numerické parametrické
analýzy v programu Dlubal RFEM 5.13. Numerické
hodnoty rychlostí deformace byly validovány na
základě provedených in situ měření na dvou
reálných konstrukcích.

Obr. 1 Princip vnesení zatížení podélnou deformací do
systému ERS při interakci s mostem

Výsledky

Na základě parametrické analýzy a validačních
experimentů byl navržen obecný postup pro
stanovení rychlosti podélné deformace od zatížení
teplotou dux,T/dt a od zatížení dopravou dux,Q/dt.
Rychlost podélné deformace od změny teploty lze
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uvažovat hodnotou 0,005 mm/s i v případech, kdy je
skutečná rychlost deformace nižší, neboť pro nižší
rychlosti zatížení se podélná rychlost sníží jen
zanedbatelně. Rychlost podélné deformace od
zatížení dopravou se stanoví z rovnice:

Kde ux,Q je maximální relativní podélný posun
ERS/most, vQ je traťová rychlost na mostě, L1,2 je
vzdálenost od závěrné zídky do polohy, kde svislé
zatížení vyvolá maximální průhyb (viz Obr.2)

Obr. 2 Princip určení rychlosti podélné deformace
v systému KPK

Dalším výsledkem analýzy je doporučení pro
rozmístění pružin s podélnou tuhostí odpovídající
pomalé rychlosti deformace od změny teploty kxs

a tuhosti odpovídající rychlé podélné deformaci,
zapříčiněné zatížením dopravou kxr.

Obr. 3 Rozmístění podélné tuhosti pro prosté konstrukce -
nahoře: průběh tuhosti pro zatížení dopravou – dole:

průběh tuhosti pro zatížení rovnoměrnou teplotou

Doporučení pro rozmístění pružin s různou podélnou
tuhostí v závislosti na rychlosti podélné deformace
jsou dána pro konstrukce sestávající z prostých polí
a pro spojité konstrukce. Vyčíslení namáhání v ERS
při kombinaci účinků zatížení teplotou a dopravou
lze provést lineární superpozicí těchto účinků,
stanovených na konstrukcích s odlišným průběhem
podélné tuhosti dle Obr.3 a Obr.4.

Obr. 4 Rozmístění podélné tuhosti pro spojité konstrukce -
nahoře: průběh tuhosti pro zatížení dopravou – dole:

průběh tuhosti pro zatížení rovnoměrnou teplotou

Závěr
Hlavním výstupem projektu je metodika pro
posouzení interakce progresivního upevnění ERS
s mostem, umožňující stanovení interakčních
parametrů v závislosti na proměnlivé geometrii
příčného řezu ERS. Metoda zohledňuje nelineární
chování polymerního materiálu ERS s ohledem na
působící teplotu a rychlost podélné relativní
deformace v rámci ERS. Součástí metody jsou také
doporučení pro stanovení rychlosti relativní podélné
deformace ERS/most v závislosti na působícím
zatížení a také doporučení, jak při výpočtu uvažovat
rozmístění podélné tuhosti upevnění ERS
v závislosti na rychlosti podélné relativní deformace.
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