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CHOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ PŘI VYSOKÝCH RYCHLOSTECH –
PROVOZNÍ ZKOUŠKA PŘI 200 KM/H
Zpracoval: doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. a kol. (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Souhrn
V současné době, kdy ve světě i v České Republice
stále vzrůstají požadavky na rychlost a kvalitu
veřejné osobní dopravy, se česká železniční síť
nachází z pohledu vysokorychlostní dopravy
v zoufalém stavu.

Výstavba nové sítě vysokorychlostních tratí, která
by vedla ke snížení přepravní doby mezi velkými
městy ČR, ale také k jejímu začlenění do evropské
železniční sítě, by mohlo vést ke zvýšení atraktivity
osobní vlakové dopravy a odlehčit tak přetížené
dálniční síti.

Na základě zadání SŽDC s.o. a ve spolupráci
s týmem řešitelů CESTI proto bylo provedeno
měření odezvy existujících mostů na účinky
přejezdu rychlostí 200 km/h.

Oblast použití
Získané poznatky lze využít zejména k posouzení
existujících mostů pro zvýšení traťové rychlosti na
200 km/h.

Metodika a postup řešení
V pondělí dne 9. prosince 2019 proběhly zkušební
jízdy rychlostí 200 km/h lokomotivou Vectron na
části traťového úseku 2001 (Břeclav předn. (mimo) -
Brno hl.n. (včetně)). Byly zde vytipovány dva
mostní objekty (v km 95,554 – z roku 1946 a v km
110,124 – z roku 1933), sanované v roce 1998.

Obr. 1 Pohled na most v km 95,554 s měřící aparaturou

Přípravné práce a vlastní měření konstrukce
prováděla Fakulta stavební ČVUT v Praze ve
spolupráci s Hasičským záchranným systémem
SŽDC a zaměstnanci SŽDC TÚDC. ,

Měření na mostech v km 95,554 a 110,124 byla
provedena v obou částech nosné konstrukce, tj. jak
pro kolej č. 1  (standardně udržovanou) – při
rychlosti 160 km/h a zastavení nad NK, tak pro kolej
č. 2 (připravenou pro testování) – při rychlostech
200 km/h, 160 km/h a zastavení nad NK.

Pro měření byly použity měřicí ústředny Dewe
5000, SIRIUSi-8xACC, SIRIUSi-6xACC-2xACC+-
8xAO.

Na mostě v km 95,554 bylo měřeno:

 svislý průhyb pod nosnou konstrukcí velmi
přesnými relativními snímači za pomocí struny
ke spodnímu líci NK,

 měření napětí – tenzometry HBM10/120 LY11,
uprostřed rozpětí, na kraji a v ose každé NK,

 měření rychlosti vlaku, tenzometry HBM10/120
LY11 nalepené na stojinu kolejnice ve svislém
směru v definované vzdálenosti,

 zrychlení pomocí snímačů zrychlení 8344
(seismický piezoelektrický snímač,
Brüel&Kjaer),

 po skončení zkušební jízdy vlastní tvary a
frekvence,

 průhyb a zrychlení radarovou interferometrií
(zajišťoval Ústav teorie informace a
automatizace AV ČR, v.v.i.).

Celá zkouška byla nahrávána na digitální
videokamery.

Na mostě v km 110,124 bylo měřeno:

 napětí – tenzometry HBM10/120 LY11,
uprostřed rozpětí, na kraji a v ose každé NK,

 měření rychlosti vlaku, tenzometry HBM10/120
LY11,
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 zrychlení pomocí snímačů zrychlení 8344,

 po skončení zkušební jízdy vlastní tvary a
frekvence.

Rozsah zde byl menší, neboť nebylo možno uzavřít
komunikaci pod mostem.

Jako břemeno byla použita tažná lokomotiva
Siemens Vectron (383, 193 D) o hmotnosti 90 t a
délce přes nárazníky 18 980 mm.

Obr. 2 Lokomotiva Vectron na mostě v km 110,124

Na základě měření je zpracovávána závěrečná
zpráva, která bude vyhodnocení mezních zrychlení
nosné konstrukce; dynamické součinitele, hodnoty
zrychlení, útlumu, vlastní tvary, frekvence, u mostu
v km 95,554 vyhodnocení průhybů.

Výsledky
Výsledkem měření je zjištění skutečného
dynamického chování konstrukcí při vyšších
rychlostech a zjištění skutečných hodnot mezního
zrychlení těchto konstrukcí, což slouží k ověření

mezních stavů použitelnosti. Tato zjištění by měla
přispět v budoucnu ke zpřesnění při optimalizaci
návrhu nových konstrukcí nebo oprav konstrukcí
stávajících při zavádění rychlostí vyšších než 160
km/h.

Vzhledem k provedení zkoušky na konci roku 2019
zatím nebyly k dispozici podrobné výstupy. Na
základě vizuálního hodnocení lze ale konstatovat, že
konstrukce se chovala zcela stabilně, zjištěná napětí
i průhyby byly nízké a nepřekračovaly odezvu za
měřeného osobního a nákladního provozu.

Závěr
Závěrem lze konstatovat, že získané poznatky
v oblasti vysokorychlostních železničních mostů
budou dále využívány ve prospěch kvality výstavby
nové železniční sítě v ČR.
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