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Souhrn
V prosinci 2015 byl spuštěn dlouhodobý monitoring
na extrémně šikmém ocelovém obloukovém
železničním mostě s bezstykovou kolejí. Tento most,
zvaný „Oskar“, byl navržen společností
EXprojekt s.r.o. a realizován společností
FIRESTA a.s. (Projektová dokumentace [1]). Ze
získaných dat z monitoringu byla vyhodnocena
odezva mostu a koleje během denních teplotních
cyklů a během přejezdů vlaků. Zároveň byly
vyhodnoceny podélné odpory koleje a byly zjištěny
zajímavé poznatky pro použití snímačů při
dlouhodobém monitoringu.

Oblast použití
Použití bezstykové koleje na mostě způsobuje
vzájemnou interakci mostu a koleje, kvůli které
vznikají v koleji a ve spodní stavbě mostu přídavné
síly. Velikost těchto sil závisí na podélném odporu
koleje mezi kolejí a mostem. Hlavní vlivy
způsobující interakci most-kolej jsou změny teploty
mostní konstrukce, brzdné a rozjezdové síly, a svislý
průhyb mostovky od zatížení vlakem. Pokud jsou
přídavné síly příliš veliké, může dojít k poškození
koleje i mostu a následně k narušení bezpečnosti
železniční dopravy. Poznatky a vyhodnocená data
z monitoringu je možné použít pro zkoumání vlivu
interakce, pro stanovení podélných odporů a
případně pro optimalizaci monitoringu na dalších
mostních objektech.

Metodika a postup řešení
Monitoring mostu Oskar je provozován společností
EXprojekt s.r.o. a Fakultou stavební ČVUT v Praze.
Kompletní popis monitoringu je uveden v [2]. Data
jsou zaznamenávána s velmi jemnou vzorkovací
frekvencí 12,5 Hz (záznam každých 0,08 s), což
umožňuje sledování chování při přejezdech vlaků.
Pro vyhodnocení podélných odporů a chování při
denních změnách teploty jsou měřená data zbytečně
podrobná a objemná. Proto jsou původní „ostrá
data“ převedna na „redukovaná data“, kde je použita
pouze jedna kvazi-statická hodnota ostrých dat
každých 15 minut.

Nejdůležitější částí provedeného vyhodnocení je
vyhodnocení podélných odporů, především hodnoty
plastického podélného odporu koleje, která má
přímý vliv na napětí v kolejnici způsobené interakcí
most-kolej. Na mostě jsou použity dvě různé
konfigurace kolejového lože. Běžná konfigurace se
skládá z kolejnic EN 60 E2, předpjatých betonových
pražců B 91 S a pružného upevnění Vossloh W 14
s pružnými svěrkami Skl 14. Pro snížení vlivu
interakce most-kolej je deset metrů před a deset
metrů za mostními závěry použita konfigurace
s přejezdovými pražci VPS od ŽPSV s.r.o. a
upevněním KS s pružnými svěrkami Skl 12 B se
sníženou držebností. Plastický podélný odpor byl
vyhodnocen v blízkosti mostních závěrů pro
konfiguraci s přejezdovými pražci a upevněním KS.

Obr. 1 Hysterezní křivka na Vídeňské opěře během
ochlazování mostu, 21. června 2018

Nejprve byly z denních maximálních a minimálních
teplot vypočítány teplotní rozdíly při ohřívání a
ochlazování mostu. Pro dny s největšími rozdíly při
oteplování i ochlazování byly vykresleny závislosti
podélného odporu na relativním posunu mostu a
koleje. Z těchto závislostí byly vybrány denní cykly,
při kterých došlo k plastickému chování koleje.
Plastický podélný odpor lze vyhodnotit pouze pro
dny, ve kterých došlo k plastickému chování koleje.
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Typická hysterezní křivka s plastickým chováním
během ochlazování mostu je na Obr. 1, plastické
oblasti jsou znázorněny vodorovnými oranžovými a
červenými čarami. Hysterezní křivka musí mít
plastické oblasti v dolní i horní části cyklu, aby mohl
být určen nulový počátek. Následně byly stanoveny
parametry bilineárních křivek, kterými byl
aproximován tvar hysterezní křivky. Těmito
parametry jsou limitní pružné posunutí u0 a plastický
podélný odpor r0.

Výsledky
Pouze deset hysterezních křivek s uspokojivým
plastickým chováním bylo nalezeno v datech za rok
2018 a 2019. Pro plastický podélný odpor byl pro
obálkovou aproximaci stanoven průměr 12,1 kN/m,
5% kvantil 9,9 kN/m a 95% kvantil 14,5 kN/m pro
normální rozdělení. Podle očekávání je hodnota
plastického podélného odpor pro přejezdové pražce
a upevnění KS menší než hodnota 20 kN/m uvedená
v ČSN EN 1991-2 a UIC 774-3 R. Limitní pružné
posunutí pro obálkovou aproximaci se pohybuje
v rozmezí 0,5-0,9 mm během oteplování mostu a
v rozmezí 1,2-2,2 mm během ochlazování mostu.

Obr. 2 Osové napětí v kolejnici během denního
teplotního cyklu, 3. srpna 2017

Kolej i most jsou vystaveny denním teplotním
změnám, které způsobují specifickou odezvu. Na
Obr. 2 je uveden průběh osového napětí v kolejnici
nad podporou (TK4, TK13) a v poli (TK9, TK10).
Napětí nad podporou je evidentně vyšší než napětí
v poli. Nad podporou se napětí způsobené interakcí
most-kolej sčítá s napětím způsobeným změnou
teploty kolejnice, zatímco v poli se napětí způsobené
interakcí odečítá. Na Obr. 3 je uvedeno porovnání
napětí v kolejnici nad podporou při přejezdu vlaku
získaného z tenzometrů ve stejném místě (na opačné
straně stojiny kolejnice), ale zapojených v různých
konfiguracích Wheatstoneova můstku. Průběh napětí
z tenzometru TK5 zapojeného do polomostu (TK5)
ukazuje časté vysoké špičky, které jsou způsobené
zatěžováním kolmého tenzometru a jsou proto

běžnou vlastností tohoto zapojení. Průběh
z tenzometru zapojeného do čtvrtmostu (TK4)
s externím kompenzačním tenzometrem je spíše
konstantní s malými oblými špičkami, což je
výhodnější pro pozorování chování při přejezdech
vlaků. Oba způsoby zapojení umožňují dobrou
kompenzaci teplotních vlivů, proto je pro
dlouhodobý monitoring výhodnější zapojení do
čtvrtmostu s externím kompenzačním tenzometrem.

Obr. 3 Osové napětí v kolejnici během přejezdu vlaku,
21. dubna 2018

Závěr
Data z dlouhodobého monitoringu jsou velmi
přínosná nejen pro porozumění chování mostu a
koleje, ale i získání dalších cenných poznatků.
Přestože dlouhodobý monitoring nebyl přímo
zaměřen na stanovení podélného odporu, podařilo se
stanovit plastický podélný odpor koleje pro
přejezdové pražce s upevněním KS se svěrkami
SKl 12 B se sníženou držebností. Hodnota 95%
kvantilu v blízkosti Vídeňské opěry činí 14,5 kN/m.

Odezva mostu a koleje při denních změnách teploty
a při přejezdech vlaků je v souladu s teoretickým
předpokladem. Ohyb mostu během přejezdů
způsobuje v poli tahové a nad podporou tlakové
napětí. Kvůli svislému průhybu mostu během
přejezdů vznikají vodorovné posuny v ložiskách a
v koleji nad podporou. Během teplotních změn most
dilatuje rovnoměrně na obou koncích, hlavní účel
systému řízené dilatace mostu byl splněn.
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