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1 Všeobecné informace 

Cílem práce je přepočet nosné ocelové konstrukce železničního mostu ŽBM 30 

z roku 1971 dle stávajících norem a porovnání s výsledky zatěžovací zkoušky 

provedené na mostním provizoriu o rozpětí 18 m. Konstrukce je z bainitické oceli, 

slouží k obnově mostních polí do rozpětí 30 m. Most je jednokolejný, s horní mostovkou 

a se 2 plnostěnnými hlavními nosníky. Jedná se o posouzení jednostěnného 18 m 

mostu a dvoustěnného, zesíleného mostu o rozpětí 30 m. Výpočet vnitřních sil byl 

proveden pomocí softwaru RFEM a výpočty jsou zpracovány podle platných norem 

ČSN EN.  

 

2 Použité normativní dokumenty 

ČSN EN 1990    Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1  Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové 

tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí. Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení 

větrem 

ČSN EN 1991-2  Zatížení konstrukcí. Část 2: Zatížení mostů dopravou 

ČSN EN 1993-1-5  Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-5: Boulení stěn 

ČSN EN 1993-2  Navrhování ocelových konstrukcí. Část 2: Ocelové mosty 

 

3 Použitý materiál  

Hlavní nosné díly mostu jsou vyrobeny z konstrukční vysokopevnostní 

chrommolybdenové oceli 15 222, která by měla odpovídat oceli S490 

 

4 Zatížení konstrukce 

Nosná ocelová konstrukce vychází z reálných rozměrů železničního mostu ŽBM 30. 

Statická analýza konstrukce byla provedena metodou konečných prvků v programu RFEM 

5.12.02. Do modelu bylo ručně vloženo vypočítané zatížení. Softwarem byly na základě 

zadaných parametrů vypočítány hodnoty vnitřních sil a deformací. 
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4.1 Zatížení stálé – vlastní tíha 

Vlastní tíha konstrukce byla automaticky vygenerována pomocí softwaru RFEM 

5.12.02. 

 

4.2 Proměnné zatížení 

Jelikož se jedná o mostní provizorium, které může být použito v kterékoliv větrové 

oblasti, bylo zatížení větrem na mosty vypočítáno pro větrovou oblast V, kdy základní 

rychlost větru vb,0 = 36,0 m/s. Zatížení větrem bylo vygenerováno programem RFEM 

5.12.02, vodorovné účinky pomocí funkce zatížení na plochu a svislé účinky pomocí 

funkce zatížení na linii. 

 

4.3 Model zatížení LM71 

Zatěžovací model LM71 znázorňuje zatížení od běžné kolejové dopravy. Zatěžovací 

model je tvořen spojitým zatížením o charakteristické hodnotě 80 kN/m a čtyřmi 

osamělými silami o charakteristické hodnotě 250 kN. Zatížení je přenásobené 

dynamickým součinitelem Φ pro dané rozpětí a klasifikačním součinitelem α = 1,21. Pro 

přepočet nosných prvků mostních objektů starších 30 let je součinitel zatížení LM71 γF,LM 

71 = 1,3. 

 

4.4 Boční ráz

Boční ráz se uvažuje jako osamělá síla působící kolmo na osu koleje, v programu 

RFEM 5.12.02 byl modelován jako spojité zatížení na linii v úrovni temene kolejnice. 

Vychází z charakteristické hodnoty QS = 100 kN vynásobené součinitelem α = 1,21.  

 

4.5 Rozjezdové a brzdné síly 

Rozjezdové a brzdné síly působí v podélném směru koleje v úrovni temene kolejnic. 

V programu jsou znázorněny jako spojité zatížení na linii v úrovni temene kolejnic. 

Charakteristická hodnota rozjezdových sil je 33 kN/m a brzdných sil 20 kN/m. 

Charakteristické hodnoty rozjezdových a brzdných sil musí splňovat následující podmínky: 

Rozjezdová síla:  Qlak = 33 × La,b ≤ 1 000 kN 

 Pro La,b = 18 m:  Qlak = 33 × 18 = 594 kN ≤ 1 000 kN 

 Pro La,b = 30 m:  Qlak = 33 × 30 = 990 kN ≤ 1 000 kN 

Brzdná síla:   Qlbk = 20 × La,b ≤ 6 000 kN 

 Pro La,b = 18 m:  Qlbk = 20 × 18 = 360 kN ≤ 6 000 kN 

 Pro La,b = 30 m:  Qlbk = 20 × 30 = 600 kN ≤ 6 000 kN 
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5 Konstrukční řešení 

5.1 Hlavní nosníky 

Hlavní nosníky jsou tvořeny z koncových trámců délky 6 m a základních trámců 

rovněž délky 6 m. Hlavní nosníky jsou plnostěnné, spojení horná pásnice je zajištěno 

čtyřmi šrouby v čelních stykových deskách a dolní pásnice se spojují hřebenovými zámky 

s roubíky. Výška hlavních nosníků u obou druhů mostů je v místě uložení na ložiska 

900 mm. 

 

5.1.1 Rozpětí mostu 18 m 

Pro rozpětí mostu 18 m byl na jeden hlavní nosník použit jeden základní trámec, 

výška uprostřed mostu je 1824 mm. 

 

5.1.2 Rozpětí mostu 30 m 

Pro rozpětí 30 m byly použity na jeden hlavní nosník 3 základní trámce zesílené 

připojením nosníku výšky 1010 mm k dolní pásnici, celková výška uprostřed mostu je 

2834 mm. Pro rozpětí 30 m se používají dvoustěnné mosty, jejichž stěny jsou spojeny 

tuhými spojkami stěn, připojenými ke svislým výztuhám.  

 

5.2 Příčné ztužení 

Dvě krajní ztužidla jsou plnostěnná, ostatní ztužidla jsou složena ze dvou 

vodorovných rozpěr a dvou příček a jsou montovaná vždy na obou koncích základního 

6 m trámce.  

 

5.3 Vodorovné ztužení 

Vodorovné ztužení je tvořeno větrovým nosníkem o průřezu obráceného T a 

nachází se v úrovni horních pásnic hlavních nosníků. Slouží k zajištění mostu proti ohybu 

účinkem vodorovných sil. 

 

5.4 Ložiska 

Ložiska jsou pevná a pohyblivá (kluzná) a jsou upevněnu ke spodní pásnici každé 

stěny nosníku v krajní vodorovné části. 
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5.5 Vozovka 

Rozchod koleje je 1435 mm a kolejnice s podkladnicemi a s pružnými podložkami 

se upevňují přímo na hlavní nosníky. 

6 Povrchová úprava konstrukce 

Je nutné dbát na ochranu proti korozi, součásti jsou vyrobeny z tenkých plechů, 

tudíž hrozí větší nebezpečí oslabení nosných prvků. Ochrana proti korozi je provedena 

jednovrstvým základním olejovým a trojvrstvým syntetickým krycím nátěrem. Otvory a 

čepy jsou chráněny proti korozi vazelínou.  

7 Montáž a výroba 

Stavba mostu se provádí v několika etapách, jelikož se jedná o mostní provizorium 

a jeden z účelů tohoto mostu je i rychlá montáž, tak první etapa probíhá ještě na montážní 

základně, kde se smontuje mostní konstrukce. V druhé etapě se naloží a přepraví k místu 

překážky. Ve třetí etapě se uloží mostní konstrukce na ložiska a v závěrečné čtvrté etapě 

se montuje svršek na mostě a probíhají dokončovací práce. 

Součásti mostu jsou předem vyrobeny a uskladněny na skládkách v dostatečném 

množství. 

8 Statické řešení 

Byl vytvořen 3D model konstrukce v programu RFEM 5.12.02 a byl proveden 

výpočet vnitřních sil a deformací pomocí přídavného modulu RF-STEEL a ruční výpočty 

pro porovnání dle platných norem. 

9 Výkaz materiálu 

Výkaz materiálu byl vypočten programem RFEM 5.12.02. Celková hmotnost 

konstrukce je 8 681,4 kg, plocha je 123,49 m2 a objem 1,106 m3. 
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Seznam použitých zkratech a symbolů 

Velká písmena 

Ac,eff  účinná plocha průřezu 

Aref,x  referenční plocha  

C  součinitel zatížení větrem pro mosty 

E  Youngův modul pružnosti 

Fb,Rd  návrhová únosnost čepu v otlačení 

Fv,Ed  návrhová smyková síla v čepu 

Fv,Rd  návrhová únosnost čepu ve střihu 

Fw  zatížení větrem na vlak 

G  modul pružnosti ve smyku 

Iy,eff  účinný moment setrvačnosti k ose y 

Iz,eff  účinný moment setrvačnosti k ose z 

L  rozpětí mostu 

La,b  rozpětí mostu 

LΦ  rozpětí mostu 

Mc,Rd  návrhová únosnost v ohybu 

MEd  návrhový ohybový moment 

Mq  moment od zatížení LM71 

Mw  moment od zatížení větrem na vlak 

Pw  přitížení na jeden nosník 

Wy,eff  účinný pružný průřezový modul 

 

Malé písmena 

b  šířka konstrukce 

beff  účinná šířka pro pružné smykové ochabnutí 

c  šířka pásnice 

cdir  součinitel směru 

cseason  součinitel ročního období 

d  průřez čepu  

d0  průměr otvoru čepu  

dtot  hloubka konstrukce 



 TECHNICKÁ ZPRÁVA LUCIE TOMČÍKOVÁ 

9 

 

fu  mez pevnosti 

fup  mez pevnosti čepu 

fy  mez kluzu 

fyp  mez kluzu čepu   

h  výška vlaku 

kσ  součinitel kritického napětí 

t  tloušťka stojiny 

tf  tloušťka pásnice 

vb,  základní rychlost větru 

vb,0  výchozí hodnota základní rychlosti větru 

w  průhyb 

 

Velká řecká písmena 

Φ  dynamický součinitel 

 

Malá řecká písmena 

α  klasifikační součinitel 

γM0  součinitel únosnosti průřezů kterékoliv třídy 

γM1  součinitel průřezů při posuzování stability prutů 

γM2  součinitel průřezů při porušení oslabeného průřezu v tahu 

ε  součinitel závisející na fy 

�̅�𝑝  poměrná štíhlost 

ρ  měrná hustota větru 

σ  napětí 

ψ  poměr napětí 

 

 


