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I. Všcobccní ěágt

?nmí ocelové nogtní ko!,struko. na glInlčních konuB1-
kacích ac v naštch zcnícb zaěaly otavět v prrmí polov1ně
19. století. ilcJvětĚího vzcatupu dosáhlr výstavba occlo_
výcb a1ln1čních nostů na přclonrr }9. a 20. gtolctí v souv1-
slosti e rozvoJcn motorlzmu.

Pod,lc stat1stíckýcb ú<taJů sc v čssn v současnost1 aa_
cbází 2 219 ocelových s1lniěDícb noetů. Z toho v čsn
l 869 nostů a v SSR 35o noetů. Cclkoví déIke přcnostění
ěltrí 33 2?8 a, z toho v čsn 26 8o5 n.

Počct nogtů plnostěanýcl v čsn {ín{ 1 533 /L7 7L6 n/
v SSB 317 /5 L54 ď. Příbredovýcri a obloulrových occlových
nogtaích kouatrukcí trc v čse 2o5 /1 455 B/ a v SSR 33
/l 45t n/. ostatní nostní'konstrukoc Jsou cpřažcné ncbo
zvláštní.

Z hlcdlgka stavcbního stavu Jc v čsn 75 fi occJovýeh
nostů vc stavu bczÝBdnéu, vc}n1 tlobrén' dobrén ncbo uspoko-
J1véu. Vc etaÝu ěpatnén, vclnt špatnén a cbatraéd la 25 %

konetrukoí. PřadstavuJc to 
'8o 

nostů o délcc 8 2oo n.

Stíří těcbto noetů Jc větělnou aa bralrÍcl ž1votnoatl,
t.J. cca 80 rolů. Íroně špatnébo fyz1cEého stlnr, ktcrý Jc
vcsněc apůaobcn ncdogtatcěnou úd,ržDou Jc vclká část těchto
noatů starých 1 uorálně. Jc to způaobcno tín, žc nosty byly
v době svého vznlku atavěay na ncnšÍ zalíŽcní s1lnlění
d,opravou e c enšítrl nároky z hlcd,Leka proatorového uspo_
řádín{ na moetních obJektcch.
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Vzhledcn k tonu, žc nclzc všechny takové noaty souěas-
ďnt výrob'leíní kapac1tan{ přcstavět ncbo obnov1t v krátkó
době, Jc třeba zabczpeěÍt JcJ1ch ilalší užívríní a prodIouž1t

JcJ1ch ž1votnost vhodnou rckolstrukcí a správnou stavcbnÍ
údržbou.

2. Základní poJnv a zkratlcy

Rckonstrukoc Jc poJcn, pod ktcrý zab,rnuJcno každou
tvůrčí ělnnoet, rněřuJící kc zněně souěasnébo stavu l1al-
ského atíla. Vc vynczcaé plob1cnAtÍco ooclových konstruLoí
nůžcnc rckongtrukc. ro'l1šLt podlol

ttůvodu
žlvotnostl po rckonstrukcÍ
drubu
způsobu provádění

2.1. Důvod rckongtrukcc

Potřcba rckoagtrukcc Jc ncJčaetěJ1 vyvoláne :

provoaní zněnou
nezpůaobllostí konetrukcc
zvláštnín1 ilůvody

Y něktcrých případccb nůžc itoJít kc kunulac1 důvodů.
čaetýn důvoilcn rcLongtrukoc Jc požadavck ne zw!ěadí zalí-
ž1tclnoatl. Po rÍcclctén používÁní g6 @oho otr EÍ].n1čníob
nostů 1 za nczněnědcb provozrrích pod,n{ack nůžc stát
bcz rckonstruLcr nczpůeobllýnl pro da}Ěí proYor z důvoilu
zaucdbán{ běžné ríttržby, ktcrí ná ra náglcdck vdník a rozší-
řcní korozc natcr1áIu. re něktcr]iob noetccb došlo k úbytkůn
natcr1álu, rn1žuJíc{o Jtž váŽr'é úěÍnnogt Jcdnotlívých prvků
0r a Jc třcba přlstrup1t k náklailnýn rckongtrukcín výoěnou
akoroclovaďch prvků.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



-4

?.2. žIvotnost po rckonstruko1

žlvotnost ocslové koastrukcg po rckonstrukcÍ nůžc
h.;r .

trvalá
omezená /d'oóasr.á/
krátkodob{

Trvalou ž1votností rozumíno žÍvotaogt běžně požadovanou
pro novostavby steJného provozního určení. Př1 nárnbu nucí
být uplatněna ustaúovení všcch platnýcb čsn a sněrnlo v pl_
nérn rozsabu. Př1znání trva1é žlvotnoetí ickonstruovanérarr
dílu nusí být podložcno tlokona}ýn prťrzkuncn a rozborcm stavu
k ons trukcc.

omezenou,/doěagnou,/ ž1votnogtí rozumímr ř1votnoet,
sníženou na urěítou' otrczcnou dobu, po uplynutí ktcré nd
být rckonstruované dí1o vjřazcDo z provozu. V těcbto pří_
padccb lzc zpravld1a použít úlcv z přcdpísů a saěrn1o
s ohlcd'cn na omczcní ř1votuoet1 a anenš1t tak rorsah rckon-
strukcc a náktady nr nÍ.

Krátkodobá ž1votnoEt cb'araktcr1zuJc rckonatrukcr
vyvolané přechoitaýn1' n1nořádqýnl 1novoaníu1 nebo zvláětníni
důvody. IŤíkladcn takových rckongtrulcí Jaou aapř. přcchodní
zcsílcní mostů př1 přcpravě n1nořádných zásÍlgk.

ž1votnost nelzc str.ov1t žádnou craLtní utodou, JcJí
oťlhad'sc provádí pouac forrrrou odbonrého posouzcní kvatít9
rnatcr1álu a rozbodujícíoh dctaÍlů. Správná stauovcní řívot-
aostÍ Jc rozhod,uJíoío podkladcn pro poaouzcaí rckongtrukcc
z hled1gka hoepodárnogt1. Odbad dclší ž1votnost1 lcú Jc
skutcčně dosažcná !apř. ncop!ávaě zvýhodňuJc rokoagtrukění
var1crrtu oprotÍ novostavbě a naopa& ěastěJší Jaou rěet pří_
pady kdy rekonstrukcc r doěaraou ž1votuostí aa někol1L
nálo let elouží Í někol1k ťlesct1lctí.
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2.3. Druh rckongtrukcc

Co d,o d'ruhu provedcmc rozilělení rckougtrukcí ua:

zcsilovín{
obnovy
vÝněny
zvláětní úpravy

ZcsíLelía rozuníno takový ťlnrb rckongtřukcc' př1 aěnž
zvětšuJernc stávaJící průřcz kongtrukčního prvLu, abychon
atosáhl1 zvýšcní průřczowýob boil'not, nutného k přcvzetí avýšc-
ďch vněJšícb zalíŽclí konstrukcc provoucn.

Zcgi]'ová]rí Jc trad1ěnírn drubcu rckongtrukcc a Jc wvoláno
vcsrněg provoznínl, případně zvIáštníut ťlůvody. ž1votnost uůžc
být různá.

0bnova Jc rekoastrukcc, přl ktcré konstrukcl nebo JcJí
ěáet obnonrJcnc z tlaného na půvoilní provozní stav. ObnoÝu

wvolávaJí vždy důvody nczpůsobllogt1 konstrukcc. laké obnova

Jc ťlruhen rckongtrukcc r vcItrou trcdlcí. Př1 obnově rlc sDe-
žlw vždg doalhn6q1 trvalé ž1votnost1, pokuat Jí sám provoaní
požadavck ncl1n1tuJc urěltou o@zcnou dobou.

výněne Jc rckoustrukcc' př1 Ltcró Loaatrukol ncbo JcJí
čágt1 wněňuJem za noÝou koBstrukcl rcsp. aové čágtÍ a pou_
žívánc přtťon řcšcní odltĚnó od původní koncopcc. Důvody
pro výněnu bývaJí větštnou provozuí. Žlvotnoat ac přcdpoklád{
trva1í.

Zvláštnínl' úpravarnl roaudtrc zcJnéar ncpříuí zceílcní,
zrněny stat1ckého systénu a přcdpíaán{. Ý této skup1ně Jdo
vasněg o rckonetnrkcc s pr'Yozníclt rlůvodů, ouczené nebo trvalé
ž1votnost1, kdy splnění provozního požadavku Jc dosabováno
vhodnýn epoJcnín ěáetí steré konstrukcc a novýcb dílců <lo rc-
konstruoÝaBého cclku ěeeto 1 zuěněaébo tvaru, případně statlc-
kého systénu. V této skupíuě rckonstrukcí sc nabízí neJríco
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nožností whledání or1glnálních, ckoaon1cky ťhodďch řcšcní.

2.4. Způsob provcděaí

Způaob provádění rekongtrulrcí rozldšuJcmc předcvšín
podle toho, zda gc jcilaá o prácc:

_ za plovozu /plného ncbo gnížclé}ao/

- za přcrušcného provolu

časté Jsou případy konbLnacc obou způsobů provádění, kdy
prováaění za přcrušeného provozu Jc whrazcao JcB plo prácc
za provazu ncprovcd1tclaér

2.5. Zkratky používané v tonto taobnologíclén poLyrra.

oK - Ocelové koagtrukcc
vP - Vysokopcrmogtní /aapř. šroub'/
R - Výpoětové ngzní naníbí'{

3. Ěíprava rckoagtrukcc

Příprava rckoastrukcc by něla aaěínat ťlvěna fázcml,
v u1chž ec aískávaJ{ a poeuzuJí podktady pro koncčaý náwlr
řešcrrí.

v pnmí fáz1' vychríacJící a provoaního požadavh ac pro_
vádÍ na zrík]'adě doetupnýcb podkJ.adů přcdběžaé tccbnloko-cLo-
norulckó poaouacní nožných var1ant úpravy provozu a kongtrukcc.
Snahou Jc vybrat uÚbodaěJěí rctonEtrukění záněr, případně 1
arovnatclný záměr nové výstavby, př1cbízí_tl v úvabu.

Vc d,rubé fází Jc poton prováděa podrobněJĚí průzkun
konstrukcc' Jehož zaněřcuí Jc J1ž dáno varl'arrtaml rckonstruk_
ěníbo záněru. hůzkun epočívá přcdcvšíu v prohlídcc a v zc_
něřcní koustrukco, na ncž nůžc navázat wpracování ťlokunentacc
podlc skutcčného provedcní. V rámc1 prtizkurou 1zc též pro_
vést expcrÍnentálaí ověřeď cb,ování kongtrukcc.
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Zvláštníbo význarnu nabývaJí přl rekonstrukcích oláakx
nater1álové, zeJnéna u konstrukcí statších. 0 této problc_
nat1ce Jc poJednáao sanostataě v kap1tolc 4.

Zásedně Jc třeba věnoÝBt vždy dostatek úgtlí přípravě'
zí.skáaí všcch doetupnýoh podkladů, ne JcJ1chž záklaltě Jc pak
z hlcd1ska bospodárnoet1 vybráno koneěné řešcní.

ilák)'aily na tlnad'bytcě4ýil potlklaal bývaJí obvykIc zancd}a-
telné v pororrnání 96 2tr{tqn{, vzalklýn1 z ncdostatcčně
podložcného rozbodnutí. Je uutné aí však uvěťlourlt, žc kažtlou
rckongtrukcÍ Jc třeba rcal1zovat v co ncJkratší době, ncná_lÍ
klcsat JcJí cfektlvnort. trclzc tccly na tlrubé gtraně zarrěn1t
zígkání ípřesnýchr podkladů zg několíkaletý výzkun.

3.1. Záklailní podkladg pro přcdběžné posouzcní

Zálrladnín pod,kLadcn rckoastrukčního záněru Jc požadovand,
zatěžovagí třída ncbo urěcní ncJncněí zatížttelnogt1 a poža-
dovaný pfůJez.ln{ průřcz pro ncž nÁ konstrukcc gloužÍt. Tyto
úctaJe obdrží proJektaat oK od lavestora.

Archlrnrí tloklatly o 0K by nrěly být k ťt1spoz1cl u správcc
obJektu. Y ÍdeáInín případě bychon rněl1 nít k tllspozíc1:

proJckt konetrukcc n,g úro\'nl prováděcího proJektu
dílcnclé výkrcay lonatlukoc
doklady o natcr1álu a Jcho zkouškácb
protokoly o gatěžovací zkoušcc
dokunentacl o zroěnácb provcdených na konstrukcl běhcu
doby JcJíbo uŽíválí.

Vc většíaě případ,ů, zvláětě pak u konetrukoí ncněího
roapětí větš1aa dolrladů o OK chybí nebo Jcou ncúplné. Poton
nezbývá uež provéat zaroěřcní konstrukcc a zhotovít tecbníckó
podklady pro řcšení rckonetrukěaíbo zárněru. IŤoblíd,ku kon_
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strukcc né místě' spoJcnou g kontrolou atch1vních d'ok]'adů

a zaměřcnín pro Jcj1ch doplnění čí prohloubení Jc třcba vždy
považovst Jako zásadní požedavclc.

Pro před'běžné posouzení konstrukcc nůžc d,obřc poslouž1t
zna].ost v1irobcc a rok v1Íroby 0K. Porovnání někdeJĚíob a gou-

čaaqých nároků na záktadě dřívc a nyní platďch přcdp1eů a
norcn může usnadn1t prraí zběžnou or1cntacl'.

[eJdůlež1těJĚí 1nforrnací o konetrukc1 urěené lc rekon-
strukc1 Jc natcrÍál ze Eterého byla konstrukco vyrobetra.
Pro první Ínfornao1 nám nůžc dobřc posloužlt zualoet výrobcc
oK a atoba JeJí výroby. Ťyto údaJe Jsou zcJroéna clůlcžtté
pro kouetrukcc z oMobí nczÍ rokcn 188o až 1923' kdy se
v naě1ch zcních užívalo lc výrobě nostů svářkové a plávkové
ŽeLazo /ocaL/. o roatcr1álu viz sanostatná kap1tola 4.

].2. hůzkun lconstrukcc

IŤoh}ídku a případné zaněřcní koastrukcc na nístě mleí
zásaclně véet projektant' ktcrý buťlc narrbovat rckonstrukc1.

Zaměřcní začnc zJÍštěuín hlarmícb rozněrů' t.J. rozpětí,
voIné šířka na noetě, vzdálenost1 příčnrků a podélníků,
systén ztužl'dcl.

V přchlcitnéru schénetu konstrulcc zachytínc pokucl nožno
naměřená přůbyb a nadvýšení.

tÍcškcrá něření t1ouĚtěk natcrí'Átu, evarů, nýtovýob hlrv
provádímc zásadně Jcn na míetecb přcdcrn očíštěuýcb od nátěru,
případ'ně oklcpar1ých ocl rz1. llouĚřry rnaterlá1u něřínc po řád_
nén oč1štěaí na dvou až třccb nístccb. Vá}covaaé průřczy
procházcly stálýn vývoJen a charaktcr1stíko pouzc výškou
nebo šířkou příruby nebývá rnaohdy doetačujíoí. čagto lzc
na válcovaqých profllccb naléat válcovní značky. DoporučuJc sc
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důslaťlné proměření cclého prof1lu.

Př1 zaglěřovríaí apoJů aakrcglínc neJprvc d1spoz1c1 spoJc,
tva!' rozměry, tloušřku styčníkového plecbu a f1xujenc Jeho
po}ohu neJ1épc vůěÍ osovénu systérnu.

U svarů věnuJeure pozoruo{'t jej1cb pťovodoDí' zcjméne
s ohledcn na rrruby. Součagně prohlédaerne i stav okolního
mat er1á]'u.

Př1 urěovriní průurěru d r\ytů něřínrc zpravldIa průněr D
někol1ka hlav. Průněr dříku poton d r 0'66 D

Pokud Je konstrukcc zkorodovánal Jc třeba provést zaně-
ření na tollka nístcch, abychom obdržcl1 postačuJící obraz
orozložení koroz.' o hoťlnotě n1n1urálníoh tlouštěk natcr1álu,
o rozcvíráaí styčaých sprír vlÍven korozc apoťl.

4. lrÍaterláI konstrukcc

Na rozvoJ výstavby kovových mostních konstrukcí něla
rozhodující vl1v průmgslová výroba kovťr po roce 1785. ZcJména
to byla rýroba šedé l1tíny a kuJného Železa /svářkové Žclazo/
v pudlovacích pecícb.

V 19. gtolctí se obJevuJe výroba želczr v tckutéo starnt
/pLávkové žclazo/ roamn1týní tecbnolog1enl, Jako např.:

_ kelínkové u fy. Krupp /l8u/
- Bcssemerova /1855/
- S1enens-lÍartÍnova /L865/
- tbonqggya /L878/ vc Vítkov1cích a na Kladně

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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4.}. šedá 1ítÍna

šcdá l1t1na sc lryráběla ze surového Želaza tavcnín
v kupÍovrrě. L1tlna vykazuje vclkou peÝnogt v tlaku, alc
malou pcwost v tahu. Je vhodná pro ocllévríní e dodatcčné
povrcbové opracová'{.

L1tíny sc používalo oa výrobu ložÍsck, obloukovýoh
kongtrukcí /tlaěené/, tlačených prvků příbradových kon_
strukcí a eloupů.

4.2. Svářkové žaLczo

Svdřkové /kuJné/ Že].ezo ao zpracovávalo v těgtov1térn
stavu v pudlovacích pccích e kovánín poit buchary. Charak-
terÍst1cká vlastnost - vláknÍtá etruktura s vysokou tažaostí
ve sněru váIcování, nÍzká tBžBoet napříč vlákca. Dobrí odol_
nost protí koroz1.

Použ1tí vhodaé pro tažcní í tluěcné prvky příhradových
konstrukcí. SpoJovln{ nýty' šrouby a čcpy.

obccně ncní svářkové Žalazo vhodné pro svařování ncbo
4gyai99lní.

4.2. Plávkové žclczo

Plávkové žclazo /occl/ sc vyrábí v tckutén gtevu v konvcr-
torccb za vyaokých tcplot s přícláuíu potřcbných přísad a
za přístupu vzd.uchu - v ilacĚní <lobě kyslík[o !úlchnnlcké vlast-
nogt1 ocell Jaou vyĚší Dož u gvářkového žclgga a Jsou pra}-
tlcky etcJné po soěnr 1 napříč snělu válcovtní.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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SpoJování Jc nožné pomocí nýtů' šroubů, V? šroubů a
svařová:rín.

4.3. L1tá occI ,/occlol1t1na,/

ee neJěastělt užívá pro výrobu nostaích 1ožtsck
pro zhotovcní složltěJšícb uzlů koastrukoí.

SpoJovríaí se provát[í šrouby, VP šrouby, svařováním.

Po odlLtí sc nornBlÍzaěně žíbí a poslézc sc opracovávaJí
fuakění plochy, popřípadě evarové }rraay.

4.4. Kovaná oocl

Kovauá occl našla užttí u prvků vclkýcb tlouštěk
Áad' 60 ffi/ l Aa ěepy a na gložíté koagtrukční ur}' nďúhané
prostorově.

4.5. čagové toz].ožeaí už1tí kovů
na nosty v českoglovcngku

obr. 1 - Graflcké zn'ázoméú. ěasového roztlělcní výroby
konstrukoí zc svářkového a plávkového žc1gea

3 +.-; L.,Tr,..)A 
I

-:

jl
<uo]t*..,J Ě..e;ro

_ výroba plávkovébo žqJ.cza ve Vítkov1cíoh a na Klattně
Thonrasovou tcchnotog1í ac ťlatujc od r. 1879

- podle starýcb rakouských přcdplsů /z t, L892 a L9o5/
snělo být na noaty už1to buč žcLeza svářkového ncbo
p}ávkového, alc na témžc nogtě vžd,y Jenon Jaden ťt:r'rh.

I

I CCEL
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- pod}c náýrhu čel. řád'u pro ellníční oosty - vlz Zprávy
vcřeJné služby tcchn1cké ě. 2L až ?) - L9?3 gc na nové
nosty smělo užívat Jcn plávkové žalczo /occl/

- normou čsu rore/r926 by1 zavcden Jednotný názcv ltocclň

pro vcškeré kuJné žclgzo vyrobcné v tckutén stavu.

.1.6. zkoušky mater1áIu

NcJsou_l1 k d1apoz1c1 arch1rmí podk}aity o natcr1álu
konstrukcc Jc třeba provéet zkoušky rnatcr1á}u pro potřcbu
yekonstrukce z odcbraných vaorků na konstrukol. Před vlastnín
rozhodnutín Je třcba důkladně ztáŽtt potřcbqý počct odcbíra-
ných vzorLů a to Jak z hlcdlska epolehl1vost1 vyhodnoccní,
tak na způsob rckonstrukcc /použltí avařování, spoJování YP

šrouby ncbo ďtová.ní,/.

Rozhodacmc_lÍ sc pro provcťlcní zkoušck, Jc třcba zaJ1sttt
oriběr vzorků. Snahou Jc odebírat vzorky a níst, ktcrí neJsou
v místach rnar. napětí.

Obvyklc sc předcpisuJí tyto zkoušky:

- zkouěka tahcro /tr}eací/
_ zkouĚka IÁ*vostí /důIežítá pro svářkové žclczo/
- zkouška vrubové houžcvlgtost',
- zkouška tavaé gvařltclnoat1

U konstrukoí vyrobenýclr z válcova!,ých prof1lů po rocc 1925
ěasto postačí výsledky zkoušky chen1ckríbo gložcní. Porovnáním ':

obsahu Jednot11vých prvků cnadao occl zařaitímc a získáD. vlast-
nost1 ocell. Chcn1cké složcní ac aapř. snadno zJ1stí a odcbra_
ných p1t1a po odrrrtání otvoru. !,íater1Ály g obsabcn C d'o or2 %

roohou být v zásadě dobřc gÝař1tcIné.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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5. Zes11ová.!.í

Pod,lo klas1f1kacc a def1n1cc Jednotl1výoh drubů rckou_
strukco v kry. 2.3. rozumíu pod poJncn zcsílení pouzc zcs1-
lování průřczů koastrukěEícb prvků př1poJcnín aeeíluJících,
příno spolupůsobících ěástí' tedJ zvětšenín průřezové Plocbý.

Nárnh 8 posouzení zcsílov&ného prutu před,etavuJc vžily
obtížněJší útobu aež návrb nové konstrukcc, a to pro rozitíl_
nost natcr1áIů v zegllova,rrón průřezu, vazbu na.ťlanou d1spo-
z!c! a hlavně stav napJatostí zcsllované částÍ.

Zca1lovaqý průřca budenc vc většLně přípa<lů přc<lpokládat
ve stavu působcní vněJšího zatížcní urě1tého stupně. Přípacl
zcs1Iování v oillehěcnén gtanr Jc Jcn zvláštaín Jeilnoduššín
přípatlcn

5.1. Tažené pruty

PřÍ nárrrhu a posouucní zcsíloÝaného taženého prutu
použtJemc výpoěct podle nczních stavů. Uvažovat s využ1tín
pJ'aet1cÍty průřezu vc výpočtu není u nostnícb' kongtrultoí
přípuatné. tíu gc proeté zcsltování tažených prutů etává
znaěně acvýhodaé, poaěvadž roahoiluJíoín nístcu pro ilosažcní
nezního napětí Jc za všccb okolaoetí půvo.rní ěágt zegílcnébo
průřcau. Vlz obr. 2.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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0br. 2 - ťapJatost zcsíIeného tažcného prutu

o-

kde A1 /\/ Jc plocha zce1lované /zcstluJtcí/ část1 průřezu
trg - ťpočtová síla pod JeJínž působeníB Be zcglloÝíňi

provádí
ťp - výpočtová gíla působíoí po zcaílcní
B - výpočtová pevaoat matcr1álu

V případ,coh, kdy napětí př1 ktcréu sc zeg11ování provátlí,
vyčcrpává znaěnou ěást výpočtovébo naná}rán{ zcsÍlovaného
prutu sc nůžc prosté zcgílcní stát neprovcdttcl4ýn a Jc
třeba užít např. zcsílení za pomoc1 přodpínÁní, př1 něrnž
by běb,cn zcgílovÁn{ byla napJatost v zcsllovaném průřczu
postupně sn1žovála př1poJováaín přcttpínat'ch zcslluJícícb
prvků nebo zca1lován{ provátlět na kongtrukc1 bez napětí,
tzu. např. podcpřcnou na lcěení. Zes1lování tažcných prutů
ocelí vyšší pcmost1 ncní opodstatn&í.

Íg Np
+ _-_-_- < R

t \*Á2
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5.2. |llaěoné pruty

Přx zcg11ován{ g1g6.nýcb prttů sc před,pok!ád'á, žc alespoň
přlbl1žně platí' žc

ErtL
tedy případ zcs1lovÁni roatcrÍálen v zágadě steJné Jakostí.
!6git6yéni oceI{ vyšĚí permost1 ac u tlaěcných prutů prak_
tÍoky neuplatní.

Př1 výpočtu zcgílení tleče4ých prutů poil zatížeuín
Je třeba dodržct podní:rtu

ilg IÍp
+ -------

\Y, /a., + \/ f, I

kd'd A,L/\/ Je plocha zcsÍloÝa!é ,/zcs1luJíoí/ éásrL průřcru
trg _ výpočtová eíla pod Je|íň, působcnín ec zcgl'lová!í

provádÍ
xp - výpoětová síla půeobící po zceílcuí
Y, - součín1tc} vzpěnoost1 zcsílcaého prutu

zók]an^í podn{a16q bospodára'ého zcsÍIctlí Jc doaažcní snížcní
štíblost1, t.J. Ý- > ÝtL /y'
kd'c f1 Jc aoučtnítcl vzpěrnost1 zcgíloÝeného prutu.

Splnění podníakg vyJa<třuJe gtrahu o rnaxÍrrální využ1tí zcsílenébo
průřczu zvýĚcaía poloněru cctlÝaěnoct1 cclku.

Uvádíroc příklad porovaín{ zeaíle!í dvou případr1 tlaěgného
prutu r šcat1 různýn1 způsob'ý. viz slf. 49

Jako zcg1lovaqý prut Jc zvolcn p'orir I 2o. Mczaí výpočtové
nnndbín{ přcilpokláitáD R1 r B. . 21O !Pa.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Stupeň zalížen! př1 zeeíIení, Í8
Á?-;;:-il7_'o|33

K 'rýpočtové rnezní eílc NI k' zeal}ovaného prutu vc vzpěru

Bt t' ' ar\ťl

zavedcrne wuž1tí průřezové plocbg zcs1lorranébo průřczu !lÍl r"
41. - ------- - Yl14 AtR'

Dvě proved'aní zeeílovanébo prutu, ozngěcn{ A a B, sc uší
vrpěneou délkou, ktcrá Jc u případu B po}ov1ční oprot1 Á.

šest růz4Ích způsobů zcgílení Jc zobrazcno v tab. l.
Pří úíahách o úělnností a hoapod'árnostl tobo čÍ onoho způ-
zobu zesíleoí se neuvažuJc a tín, žc při zes1}oví.i v reál_
nén případě nůžc být některý způaob vylouěcn nístní!ú poně-
ry' zejuréna požacl,avky oíntnálního nebo onezeného obrysu
prutu po zcsílení g ohled'em na provor. Bovaěž ncní ťlo grovná-
ní zahrnuta pracnost a uáktady na rckonstrukcl na tcn ěÍ
onen způsob, Jcž nohou být nístně značně rozdílné a nabýt
někdy rozhoduJÍcí váhy pro volbu způsobu zcsílcní.

K rrýpoětové rrezdí eíIc s"n" vc vzpěru prutu zesíIcného
pod, zatížcnín

def1nuJenc využ1tí plocby zegílenébo průřazu

Ízkr
+1 !tz Rr/A,, + \/

[zkr . RtA .Y, /t +7tt,/, -/rt t

- -: -:r-:!--!t!-:-ť:--/t + 7./
Jako poměr výpočtových mezních s1l vc vzpěru a v prostéro tlaku.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Jako další ukazatclg pro posouzoní gfektlvaostl zesíIení
tlačeného pnrtu zavedeme - úč1nnost zesí16ní průřczu u2

ve tvaru [zkr - st tt
U2 | --------

Lz Bz

tedy Jako poněr přírůstku výpoětového kr1t1ckého zatížgdí
ve vzpěru k výpočtovérnu zatížeaí zesi1uJící část1 prl1řezu
v prostérn t}aku, poměrnou úělrrnost zesílení un vc tvaru

I

up - --rž--
tedy jako poměr dosaženého stupně přÍtížení k danémr

_ poněru ploch zcsíluJící a zcs1lovaoé ěást1 průřczu.

VyužÍtí pIochy průřczu 1 l pro zcs1lovaný prut I 200
jsoLr zřejná zc záhLaví tab. 1 pro přípaal l' 1 B.

ho oba případy' Á 1B a zvolenýc}r šcst způsobů zegíIcní
Je dÁle v tab 1 _ pokračování vyěís}ena plocha zcalluJícíbo
průřezu \l Porrél 7a a výpoětová mezní gíIa v proatén
t1aku .A" Rr. Dále Je uvedeua štíhloet .tz zaaíLeo'ého průřczu,
odpovíd'eJící vzpěrnostní součtnl'tel f7 a mazní výpočtové na-

níhríní ve vzpěrnén tlaku R1/z . Jc rrypočtcna nezní výpočtová
aíla l\lo kr: pro zesílcný prut. Z této nczaí výpočtové oí}y Jc
vypoěteno využítí zesílené průřezovó plochgtř12,

Dálc Jc vyčíslcn přírůatck nezní výpoětovó síly
a[tr'[zkr-trtrt

pro vyěíslcní úč1nnostÍ zcgílcní /ll2 , atupcň' píttížcú /'p
pro zceílcrr.ý průřcz a od,povídaJíaí poně::aá íčtnn'oat1/ap.

ZcJnéna porovnánÍ v případl A /přípaal větší štíhloet1/
znázorňuJc rozhoduJící úlohu unígtění zcg1luJíoí ptochy l,
v průřizu z hlcťllska efekt1vooet1 zcsílení. É1 způsobcob
zcsÍlení L,2 q ) Je dodáaa steJná plocba A' růzďnl způsoby.
Přt způaobu l Je přL/a. 1119 dosažcno využ1tí 4J2- 0}64

^ dP - 2147. Zesílaní pro téněř steJné př1tížení /'{p - 2,4o/
Jc dosaženo způsobcn 6 vŤL,,u' = 0;38 ^ 1=. o,565.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Způeoby L, 2) 3 ukauJí důsIed'ky různého přlpoJení zccla
nebo praktlcky steJné průřczovó plocby a rozdíly ve wuž1tí
zesí}enébo průřezu? ' v úč1ruxost1 zgsílelí/t,2a tín 1 v dosaženém

stupuÍ pŤltíŽeď Áp .

Př1 Jcdnotl1vých způsobech d,oeahuJí stupaě píl-tížclí l,c
znaěně rozitíJ.ných hodnot. Porovnáaí také ukazuJ6, Jak zcsílcní
pro př1bJ'1žně steJnou hodaotu stupně pŤttíEcrtí,l'plzc ťlosáhnout

sc značně nenší plochou zesl}uJícílo průřezu přl Jcho vbodaé

volbě a uuístění.

Z hlctlÍska wuž1tí celku zcgíleaí průřezové plochy /?r/
Jsou na prvnírn nístě způsoby zcsílcní 4 a 5, a hlcil1ska
úě1nnostl zesílcuí /,lt,2/ ac Jako ncJefektlvněJší JerÍ způsob 5.
lJkazatcl !2vŤíoio odpovíd'á tlogažcnénu sníŽcoí štíhloat1 prutu
Jako celku, zatínco úě1nnost zcs1J.uJící částt pr'lřdau.,u/2 ukaruJc'
ko]'lk přípoJaé plochy bylo třeba vynaIožlt lc "nobílízacíí
plocby zcs1lovauébo průřezu anížcnín štíhloetl'.

DeJnczoraěJĚí obraz o cťektÍvnogtí zcgílení dává pourěraí
úč1nrrogt zcsílení ,1L?. Pod].o toboto ukazatclc Jsou výhodné
způsoby 4 a 6. ZcJnéna způsob 4 Jc všcstranně výbodný' pokud.

Jdc o výdal natcr1á}u a Jeho využÍ.tí.

Srovaíni případu A 1 B ukaauJc' Jak rozdíl vc štíhlostl
nozcgílcDého prutu, ngríc za J1etého stupaě zatížcní přÍ zc-
síIcní Án , ovtt ituJc cfekt1vnoat zvolcaého způsobu zcsíloní.
Př1 zneašcní štíhlostl zcsÍlovanébo prutu sc mzdíly nezí cfck_
tÍrmoetí Jednotlívých způsobů zeaíIení zroenšuJí.

ZcJnéna porovrríni ilosažcaýctr etupiů přÍtížcní ukazuJc
alíželí těcbto roztlílů. v lln1tě' pří proetéo tlaku, by už
etupně př1tížcaí byly ríněrnó Jcn př1poJované p1oĚc zes1lu-
Jícího průřczu.
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Tab. 1 - Porovaání růzďch způsobů zesílení tlačeného
pr'řezu I

Základní profll Loó-_'l--;;-
I

----J-----
ix - 8o @ 1y - 1817 rm Á1 - 3 )5o w2 AlRl - 7o4 kr

L* /w/

o1285 60,0 | 2oo 0,28

o,694 146,0 | +so o,7o

4 r L 63.63.4

/:-
1.60

80

T]

Způsob zegílcní

I
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Tsb. 1 - Pokraěování

Způsob zesílcní

t, /w,2/

L2R2 /krr/

,lL p

840

l,19 I, rg

68

o,44 o,69 ar?6

3,44 3,77

020

L,482 f ,

3 r77 5 r71

614 4rL2

840

1.19

000 ll

840

;--f
;;;-f
;;--l
.;:;;

-::--]
o,83 O,62

E

oo

lt

Ň
A

n'ť, /lea/

361

-;;;--E;;

o,7251 O,

tI zkT/kN /

T-

;;l;;
or57

1rl1

2r4o

6,32
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Tab. 1 - Pokračoviní

Zp&sob zesílcní

)z
?'=

RLf-/wa/ 168

7

0,

;

7

;;

10,

r9r

L52

I-;;
L___

0,80

ýŽ k /ktl/ 1 013 lr

0,65?

6Ny, hr}Í/

rLC Z

Áp

63L 6621 42? I 8081 275

01623 or751 o1822

Lr74 1, 96 2ro3 2r32

1!l 1'71 1,66

r21 l1

--'-:!1!

EIĚ
oo
lÍ\

F.a

!
n

?4

pq

IrO21

L154

216l
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5.3. lruty aarráhané ohybcn

Př1 nárrrhu zcsíIení průřczu naníhaaérn na ohyb Jc třeba
spln1t podnínku :

us--. 
-.!-:-It---<81;r YB.Ýz

kde v, Je výška původního průřczu
vo - vÝška zcsíleného průřcau
lí_ _ výpoětový noncnt od zatížcní př1 zeeílcní
ó

{ - n'poetový rnoncnt od' zalíEolí po zcsílcní
ri - nrůřezový nod'ul nezcgíIeného průřczu
f,o - Průřezový nodul zcgíIcnébo prrlřcau

Souěagně nusí plat1t: 
"--P----l, z

Pro eouněqý průřez Jsou uvedené vataby graf1oky zuázolzěay
na obr. 3.

líapětí v zcsíIenén
na ohyb

Obr. 3 - sounětŤrén průřczu aaruáhanén
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Na obr. ] Jsou znázorněny dvě roožnogtl mezního rozděloní
napětí podlé ťlvou předcházeJících rovrr1o. l{apětí Je vypočteno
podle klas1cké teor1c pružnostL v zesílenén průřczu, syrnetr1ckén
před 1 po zesílení. Eťrřcz v němž zatížalí v okarnžlku zcsíIcní
vyvolává nax1nálaí napětí v krajních vlákncch ďq /otr. a/, jc
zesílcn. Po zesí}enÍ dogáhnou nezní bodnoty naJětí R, buií
kraJní vlríkna původního průřezu /b/, nabo kraJní vtákna zcsLlu-
Jící část1 průřezu ťlosáhnou nczní hodnoty aapětí \ /c/.

Základní zes1Iovaný průřez nůžc nít vclni rozman1ty tvar,
který odpovídaJícín způaobem ovllvnÍ rozdělení uapjatost1
od zatížení př1 zesílení. Sanotné zesíIeaí lze provést neJrůz_
nějěínÍ způsoby, které ovl1vňuJí rozťlě}ení napětí.

obr. 4 - Napětí v zcsílenén nesouměrnén průřezu nanráhanérn
na ohyb

9t
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U nesouměrného průřezu ,/obr. 4/ namáhaného př1 zesílení
ohybem vyvozuJícírn napětí v kraJních vlákrtech'ty , r""p. íó t"t,
mohou být př1poJeny zcs1tující součástí Lz " ú co do vel1j
kost1 a způsobu uu'ístění tak, že rozhoduJe 1 nadáIe napjatost
na steJué straaě průřezu Jako před' zagíLelím /b/,

vo1bu.A,, ".l'a co do vel1kost1 1tvaru lzc ovšcn také za_
nrěřit na souěasné ťtosažení neaní napJatost1 R, v horních Í
dolních vláknech /c/, pŤedpoklátlá sc př1 tom takové zabezpe-
čení tlačeného pásu nebo způsob namáhání, kdy není nutné
udržet napJatost tleěeného pásu od sv1slého ohybu v aižších
mezích než tažcného.

Konečně lze zesí}enén ťlosábnout rozhoduJícího neznílro
narráhání na opaěné stranl průřezu než přeit zesíLelíd /d'/.

Z obr.,| Je zřejné, že ťlooažcní synetrÍc průřczu po zc.'í-
1ení př1 zatíž'adí Jcn znírní rozdíly Dozí BapJatostí honích
a dolních vlákgn /přípaa b/, tcprve volba asymetrlc, ríněraá
stupn1 zatížedí přÍ aeeí}ení cg /vŤíeaa c,/ způsobí součaené
dosržení nezní napJatostí v taženérn 1 tlačenéa páeu př1 aay-
nretr1ckén průřczu.

Každ'y nýtova4ý aynetrícký průřez' ktcrý zcsíluJcnc
pcd' zatíženín a u něJž Jsne nuccnÍ odpoJ1t běhen zeE'í1ovÁni
část nebo všecbay pÁsnlce Jcd'noho páeu, zcsíluJcn ngkoncc
Jako průřcz ncaouoěraý a obdržínc v něn výeJ.ettné rozlořcní
napJatostl podlc obr. 4 a nÍkol1v pocl}c obr. 3.
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Obr. 5 - ZcsíLcll průřezu nanáhaaého na obJt přt zacbovÁ.í
konstrukění wšky

[dstní podnínky a omezení Bohou vést k nutnost1 provéet
zesílení př1 zachováaí st ávaJÍcí ťšky pruřaau /obl. 5/.
Potom rozhod,uJe vžtty aapJatost legÍIované' původaí ěástí prů_
řazu, zesÍ}uJící část přebírá Jcn ěáet napJatoetl od zatížcaí
po zeaílcní, odpovíťlaJící JcJí polorc v průřczu. tento apůsob
zesí)'ení, kdv v" . Ý1 , Je vždy ngter1álově néně bospod,á::aý
než zcsílení př1 vo } Ý1.

Zlepšení lzc doaáhnout např. přípoJenírn zcs1luJící část1
v taženén pásu za wužÍtÍ přeilpětí

5.4. Předpínáaí

Rekoustrukc1 přcclpínín{n 
"ooo"'nc 

proveilcní takových
opatřcní, ktcrýn1 sc stav rm1tř:ní aapJatoet1 konstrukoc
přízu1vě upraví vůč1 strÝlr napJatostÍ, Jež buctc vTvoláa zatí-
žcnírn po úpravě.

Podlc níry využ1tí v návlhu lzc před'pínÁn{ př1 rckou-
gtrukcích rozdělÍt aa r

_ přlpoJcní zea1luJících ěástÍ potl napětín k vyrovnání úč1nků
zatíželí, pod, nínž sc úprava provádí, Jde praktÍcky o rekon-
strukcl aěktcrýn z ob'lryklých způsobů dřívc uvedených zesíIení.
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- zárněraé zavedení před'pínacích prvků, přÍ ktcrén zavádínc
do stávaJící konstrukcc záněnrě přcdpínací prvck tak,
abychon Jeho působenín příza1vě zněníl1 stav vnítřDí nepJatost1
konstrukcc natollk, aby byla schopna přenést zvýšcnó pro-
vozaí úě1nkJ.

5.4.L. Předpínání př1 zee1lován'í trg26ný.h prutů

Zcs1luJeroc_l1 tažený prut plochy l' n1d zatížcnín Nal
ktcré v něn qlvolává napětí í7a prolaí.k í.t př1poJenín '

přídavného průřcau ploch3 y'/obr. 6 a/ bdz zvláětních
opatření, obdlžínc po spoJaaí obou ěágtí v celístvý pr'řcz
a zatíželí celku sllou ťo obraz rozdělení napJatostí
podle obr. 6 b, kdc v půvóaní částJ. průřczu budc napětí:

í, = írr6o
/t

v př1poJené ěást1 průřezu pak napětí

ď, - (í^
přlčenž L

rtr/-_- -:8-- , ,t - -:.-P---"i At "P Á'+Aa

Chcenc-}1 za ponocl' předpínÉ.í přlpoJít novou zas11uJící
část průřczu tak, aby přctl zaved'eníu zalížení na zcaítcný
prut v něn bylo vyrorraané napětí íi oa zatíŽclí s1lou I{.'í ---'_ ''"' t'J'

trť: ď- /'- _---9_-"i JL t? Al+a2
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Jc třeba, aby v zesÍIovaná a zcs1}uJící část1 před Jej1ch
průběžqýn sepnutíra nastalo rordělení napJatoatÍ a wn1třaích
síl potlle obr. 6 c. Př1 dalšío za,léŽování se napětí v zdsí-
lenéan průřczu rolraoněrně zvyšuJe podle obr. 6 é"

.)

b), ,ug
t'Jrp tJq+ <.-.f

thls

q 'Jti
Nlo

-tste?

d)
'W'!^tg
eP- -!$

4lq.Nw 4httzo
e+0

Obr. 6 _ Napětí a d,eforluacc v taženén průřczu zas1lovanén
za přeťlpínÉn{
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PoužÍtí předpínání přl zeeílení Je zvláště vyhodJlé
př1 velkéro zalížaní př1 zcs1Iování, t.J. hodnoto" b?

Použltí předpínání př1 zceílení poskytuJe nožnost vý-
hodného užltí oco1í vyšší pcvnostl.

5.4.2. Předpíní'í př1 zes1lovíní ohýbaďch prutů

PřÍ už1tí předpírrÁní př1 zcs1lovÉní taženého páau ohý-
baného prvku pod zatíženía, zavád'ínc tlo zeslluJícího tažcaého
prutu před Jeho př1poJcním do plůřezu předpínací aítu P
na raroenl eo. Vzdálenost er odpovídá vza!álcnostl působlště
síly P od neutrální osy průřczu. Volba velíkost'' přcdpíaací
sí1y a Jí odpovídaJícího monentovébo průběhu záv1sí aa způ-
sobu zatížení po zesílení a přísluěnýcb vyvotaných úě1ncích.
Příklad průběhu momentu po nosníku vlz obr. 7.

Jbr. 7 - Průběh nomentů na nosníku předpJetén pod zatížcní;r
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5.5. Konstnlkční provcdgní zes!}ování

Př1poJovárrí zesllující část1 k původnínrr, zcsÍlovanéEu
průřezu provádíne v zásadě buč nino konstrukcj. př1 provízornín
nahrazení zesllovaného prťxu,'nebo přírno v konstrukc1, na prvku,
ktcrý Je do ní zapoJcn.

Tato okolnogt ovlívňuJc výběr kongtrukčního provcdcní
1 ťtruh př1poJení. Př1 prác1 na vyJnutén, oťllehěenén prvku Jc
návrh ovl1vněn Jcn nontážnín1 podnínkarr1 provád,ělí.

Př1 zes1lování prrfuu zepoJeného do provozovaného
konstrukčního celku, kornpt1kuJc návrh napJatost zes11oveaé
ěást1 v průběhu prací 1 možnost vyvodÍt d'rubotnó úě1nky 1
ťlo ostatních čágtí konstrukcc, např. př1 použ1tí gvařování.

Rozhoťtnutí nez1 použítín svařování, nýtování, případně
1epení k př1poJení zesllujících ěástí ovl1viuJc zásaalnín
způsoben výběr možr1ých kons trukěníc}r provedeuí.

5.5.L. Svařování př1 zeallování

Podmínkou pro př1poJení zea1lující ěÁst1 průřezu př1-
vařcním Jc svař1tetnost nntcr1áIu zcgílovaného prťrřezu
a příznlvá po,lnÍnky provád'ění svaťů Da nístě /příetupnogt/.

Svařoví.í př1 zeeÍlování ná vždy charaktcr svařová!í
na nrontážl' př1čenž se nůžc Jednat o prácl aa prvku vc starru

Jlstó napJatoití od působícího vněJšího zatížaaí. }Iárnb zesí-
lení rausí být proto spoJcn 1 g návrbcnn postupu svařováDí.

Jc třeba sledovat tyto základní požadavky:

_ d'održct symetrlcké rozvržcní gvarů Í postupu JeJlch pro-
váťtění, aby nedošlo k vyvolárrí nepříznÍvých Jed,uostranně
působícícb pnutí z podélného snrštění gvaťu

- pro snÍžení nepříznÍvých
elektrod menšÍho průněru
krokcro

úč1nků podétnýcb pnutí užívat
a provádět svary přerušovanýn
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- př1 vo1bě tvaru svaťu dbát na úč1ďy pnutí v příčnén sněru

_ postup př1 přtpoJování zesilující část1 vol1t tak' aby na_
d,ošlo předcn k JeJírnu upnutí a aby se Její <teformace přl sva-
řováaí mohly volně rozv1nout

_ vhodnou volbou deta11ů zabrán1t hrorradění svarů a tvoření
vnrbů

_ u mostních konstrukcí nusí být všechny svařy průběžné. Použltí
přerušovarrých svarů z důvodu koroze 8 v'rubů vzn1klýc}r na kon-
cích svarů není přípustné.

L/ a/ B/ c/ d./ a/ f/

8/
rt
t-

I

l-t
ÚJ

o

IIIIT:I]
b/ L/ x/ k/ L/

0ffi
llln

I
o,/

m

+ ---rI t-'
o/ p/
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Obr. ó - zesíloní válcovaqých průřezů

Př1 volbě tvaru zesí}caí Jc třeba posoud1t zita budc
roožné spoleb11vě provést svary g ohledcrl na poIohu svařováBí.

[ávrb tlouštěk svalů prováčlínc ťllc obecně platných zá-
eaťl uvcdenýcb v nomáoh. U uos!íků aaníhených svÍslýn ohybcm
dlnenzuJenc přípoJné svary vžtly !l posouvaJící síly, odporrí-
daJíoí plné únosnootÍ průřczovéb cclku. }{cpř1hlížímc tccly
k tcorct1ckérnu rozdělení napětí přl zcsílení pod napětín,
z něhoŽ nůžc vyplynout nonší ryužltí zes1}uJící část1 1 cc}ku
průřczu.

ii-L
I
I

-{
a

--itr. -dL iia ulJ

d/c/4/

o
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5.5.2. Nýty' šrouby a yP_ šrouby př1 zes1lování

Př1poJovúrrí zes1lující část1 nýty, šrouby nebo TP _ šrouby
můžo vést př1 potřebě roznýtování zcs1lovaaého složeného průřezu
k dočasnénu oslabení prvku protí původnínu stavu, což pro nárrrb
a posouzení prutu zcs1lovaného pod zatíž6nín rná steJný úč1nck

Jako zvýšení stupně zatížení přÍ zcsílení .

Obtížná a nákladná zťrstává příprava otvorů v zcs11ované
částÍ konstrukcc, kdc Jsrue vázánl JeJí polohou. V kažťlén
případě se otvory v zesiIuJící ěást1 přetlvrtávaJí aa prirněr
o stupcň, výJ1rnečně 1 o dva stupně, n1žší a na konečný priněr
se společně se zeg1lovanou čáetí přestruŽí př1 montážnín
ses t avení.

Př1 rekonstrukcícb sc př1pouští wJ1nka z běžďch koa_
gtrukěnícb zágad :

_ použítí prů:něru nýtu ,/šroubu/ o stupcň vyššího, než Jc
pro daný prvek obvykló.

Pokud průměr nýtovýcb' otvorů DezvětšuJetre, Jc třeba po-
čítat př1 výněně ďtů s větší déIkou suroÝého ďtu ncž u nové
konstrukcc. UvÁdí se hoclaota déIky tlvou průněrů pro závěsnou
hlavu.

Práce spoJené e výrněnou a zca1lovánín nýtů musí prová_
dět zkušcní záncěníc1 za odborného dozoru. Rozqýtování sc
dříve provádě1o odsekuutín h1avy uýtu křížoďrn sckáěem, duca
sc běžně užívá autogenních hořáků, kterýn1 ge hlava oilpátí.

šroubů se už1Jc v těch případcch, kdy ncní nožné na nístě
zříd1t pracoviště pro qýtováaí, u prací na1ébo rozsahu nebo
pro přÍpoJcní ponocqých částí konstrukcc. V některých případech
můža být užltí ěroubů odůvodněno nepřístupností součástí
pro obnovení ďtování bez zapoJení d'alších dí1ů konstlukcc.
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Poťllo povaby a důlež1tost1 spoJc předepíšenc poton už1tí
těsných šroubů. MBtlco zaJ1šřuJcnc poj1stnýn1 rnatíccní, pří-
padně zaseknutín záv1tu nebo steholýtr svaretr.

lIP _ šrouby Jsou pro rokonstrukcc velm1 vhoťlné. JcJ1ch
už1tín oprotÍ ďtůn ťlosáhnene:

_ zv_ýšení úaosnost1 př1 steJnén průřezu, protože už1tí
Y? _ šroubů unožňuJc zaned.bat oslabení průřczu ve spoJ1
/pokud ncní větší než 20 y'o/, takže lzc saížÍt rozgah
zcsíIení,

přízn1vého rozIožení aapJatostÍ v průřczu oslabcnén
otvorem, což roá přízn1vý vl1v na únavové nanríháaí profÍlu,

výhodaého nontážního postupu

Přee nesporné výhody není u nás vP _ šroubů přl rckon-
strukcíoh běžně užíváno. Využ1tí lrP - ěroubů pravctěpodobuě
brání nutnost určení souěÍa1te1e tření ve spoJí, ktcrý zá-
v1sí na zd'rsněaí styěných plocb na stávaJící kongtrukcí.
Př1ton neJběžněJší způsob úprarry porrrchu styku Je opáleaí
kyslíkoacetylénovýn plamcnen, př1 kterén ee lze praktÍcky
l'dostatlr ua všcchna nísta.

5.5.3. Příklady zesílených válcovaných ncbo svařovauýcb
prriřczů

tíěktcré přík}ady zcsílcaí válcovarrých průřezů Jsou
uvedeny v obr. 8 pro průřczy Í, U, úhelník a trubku. Hladlý
válcovaný nebo svařovaný průřez skýtá na rozťIí1 oťl složeného
nýtovaného průřezu š1rokou nožnogt výběru v př1poJení zcs1_
luJ1C1 CA8t1.
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Zatímco všechny způsoby zesílení, uvedené na obr. 8

lze provést svařovánílr, Jan u některých /l a, b, Cr 8, h, Pr
2 a, d, ť, t, 3 a, b, f, h/ Lze zes1luJÍcí část př1poJlt
nýtováníro nebo šrouby. ZesÍ1ování trubck Je provedltelné
výhradně svařovánín.

Příklady uvedené v obr. 8 udávaJí některé záktsdní
nožností zesílcní běžných váIcovaných, případně svařovaďch
prriřeaů. NeJvětší možnost1 se nabízcJí pro pruty tažené, kilc
rozhoduje pouzc hleil1sko zachování gynctrlc průřezu po ze-
sílení, tcdy zachování případu č1stého centrlckého tahu.
Pro ttačené prvky Jsne JLž vázánl podmínkou hospoťtárného

dosažení menší nebo nezměněné řtíhlost1 po zesí1ení, pro p:rrky

namáhané ohybern Je třeba ťlosdhnout hospodárného umístění ze-
s1}uJícíbo rnatcr1áIu od neutrální osy.

NeJrůzněJší nožnostÍ př1náší zeJnéna pr'řaz I. Způsoby

zesílení podlc obr. 8 - 1 a, b, o Jsou cherakter1st1cké
pro naroríhání na oh3b, pro nauráhání tlakem Jsou uréaě výhottné.
Př1 zesílení pro nízké stupaě př1tížcní d/p lze pro tlaěení
1 ohýbané prvky d'obře vystač1t se zp0soby 1 al' f. Pro ohýbané
prvky př1 orozelí obrysen lze použít též alt. 1 c.

Způsob 1 g Je příkladen nožnost1 zvýšení tuhost1 přírub
pro vodorovné úě1nky. Nesyrnetr1ckébo 1 synctrlckého zesílení
pro o\ýbaaý prvek lzc také dosÉhnout stříškov1tým př1poJcnín
úh61níků na přírubách. Dogáhncme tak zesílujícího účtnku
současně gc zvětšenín tuhost1 pásu v krouccní.

Způeoby l J, k' l, n, n, o proved1telné svařovánín,
Jsou typ1cké pro zesí}cn{ tlačených prvků, úč1nně sn1žuJí
štíhlogt prvků po zesílení. Zcsílení průřczů U, uvedené
vc 2. skup1ně, lze předpokládat vc větš1ně případů na prvcÍch
tvořených symetr1ckou dvoJ1cí těchto průřczů - potom na ně

lze apllkovat závaťly popsané u prof1lů r. Budc-l1 se Jed'aat
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skutečně o Jedaotl1vý průřez U' Pak s ob1ed6n ne nožnostÍ
př1poJení ncbo uložení budc nanáhán větš1nou cxcentr1cky
a buťlc třeba v prvé řadě tuá JcJ uvést na synetr1cký a
centr1cky nanít'aqý /z a1, uebo zlepš1t poněry Jeho nanáhání
zcgílenín aa uzalřcqý průřcz gvařovinín /2 b, c/.

Pnrky z úhelníků' la,Žcaé nebo tlačcné, lza vcaněs JÍž
předpokládat výbradně v syngtr1cké dvoJlc1' vjJ1ncěné pří-
pady u stBtšíoh konstnrkcí Jc třeba řcĚít přcdevšín dopI-
něnío na synetrlcký etav /3 a/. Vtrodné, zcJnéna u tlačc-
ďch prvtů, Jc zcsí1ení na uzavŤcný průřcz /3 c/.

Zeg1lováaí trubek, typlckých ldcáIaích prvků, Jc právě
na tIak doetí problenatlcké. Pří způsobu 4 a nelze prak-
t1ck' n1lcdy dogáhlout splnění zátladaí porrrninky - gnížcní
štíhlostt po zcsílení. Toho lépe doslhncne zesílenínr seg_
neaty sllnoatěnných trubck /4 b/, nebo Jíqýn1 vclcovanýn1
průŤcay /4 c, d/.

5.5.4. Zcsílcní eložených průřczů nýtovánín

TT T TTTÁÁÁÁ+[
t/c/d./a/b/e/

obr.8.1- Příklady zcsÍIení složených průřezů
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lÍa obr.3.]Jsou uvedeny příklady složených nýtovaďch
průřezů a jeJ1ch zesílení u souněrrrého a nesounérného I pro-
filu a u typ1ckého průřezu horního e dolního pásu příhrado-
ťch nosníků.

Běžnýrrr způaobern zceílení složeného nýtovaného průřczu
je přípojení další pásn1cc nebo více pásn1c, příp. válcovaoé-
ho prrlřezu syurctricky /a/ n.ebo Jcn k jednomu z páai\ /b/.

Pro př1poJení zesiluJící ěást1 pr'iřezu Je třeba uvo}n1t
stá'rající nýtová spoJení, případně Je př1 provádění prací téŽ
zesí1lt.

Uvolnění stávaJících nýtorých spoJení lze v zásadě pro-
vést buá v plnén rozsehu celého přÍpojovaného prÝku' nebo
postupně'

Uvotnění v ce1én rozsahu Je nejvýhoilněJší z hled1ska
rychlost1 a ve11kost1 nákladů. hácc postupuJí roznýtováaín,
osazením přodvrtané zes1lující čáet1, slícovánín předrntaných
otvorri přestružanírn a aar1ýtováním.

Uveťiený postup Je vĚak proved1telaý Ý konstŤukc1 Jcn
v době zastaveného pŤovozu' za předpokladu nízkého stupně
zatíželí př1 zesílení ái , ,.J. přípustných zněn v rozLoŽclí
vn1třních s1l v prvku vl1vern Jcho ťloěasnébo oslabcaí. V kežclén
případě Je třeba průběh napJatost1 v Jednotl1výcb tázícb,
kontrolovat.
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,,5.5. Zgsílení s1ožeýcb průřezů svařovÁním

Obtíže sc zcs1lovánín nýtovaných složcďch průřezů
vedIy k tonu, aby př1poJeaí zes1luJící část1 bylo provedcno
přtvařenín. lievýhodou tohoto způsobu je však trva].é za-
krytí ďtových hlav a tín vy1ouěgní nožnost1 pří_oadných
oprav nýtů a neJ1stý stav koroze v uzavřenén prostoru
př1 porušení těsaost1 nýtů. Proto tento způsob zesíIení
doporučujenrc jen u rekoastrukcí oaezení ž1votností.

d./c/b/a/

TffiffÁ
0br.3.2_ Př1poJcní zes1luJícícb ěástí

svařová!ín pro rekonstrukc1
na nýtované průřezy

omszoní žlvotnostÍ
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výhodnější způsob zesílení gloženého nýtovanébo
průřczu svařovánín je zesíIení tyčov1nou obdéIníkového
prťtřezu. V1z obr. 9.

a/

Obr. 9 _ Zes1lování složeaých ďtovaďch průřezů
tyčovinou

U všech výše uvetlenýeh rokonstrukcí Je třeba zd'ůrazn1t,
že je nožné tyto práce provádět až:

- po pod'ro6gj6 meter1áIovén lozboru,
_ po zkouškách vzorků navrže4ých svarovýcb spoJů,
- poťtrobně wpracovanýrn pracovnírn pos t upen,

- spolehl1výn1 svařeč1 za průběžné kontroly svařeěských prací.
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5.6. SpoJe a přípoJc

Požadavek zegíletrí prvku vyvoIává obvykle také potřebu
zesílení spoJů a přípoJů. Jedná se předevšín o vzáJeuré
spoJení prvků s1ožených průřezů a dále o bezpečaé přlpoJeaí
zesílenébo prvku ťlo celku konstruko€.

Éípady, krty Je třeba provést sanotné zesílení spoJů,
gvarů nebo 4Ýtů neJsou příllě ěasté. Po zesílení složeného
průřezu naníhaaého ohyben doJde ke zaěnárn v napJatost1
spoJovacích rqitů' krčnícb a páeovýcb. Je třeba vždy pottou-
d1t ztla není překročena únosaost nýtů a přípailně spoJovací
nýty zesílÍt. Zes1lování ďtů se provád'í např. zvětšenín
průněru dříku ďtu, zvětěeún poětu ďtů nebo zvýšenín
poětu stř1žených plooh.

ZeaílenÍ prvku vyvolává nutnost odpovídaJícíbo zesílení
Jeho přípoJo. Jednodušší provárlění přínáší řeĚení s.rařo-
vaná. V některýcb případeoh nc].ze wstačít ge st{vaJícíní
styěníkovýn1 plechy. Dovolí-l1 to naterlál rozšíříme Jc přl_
vařea{u a to vžd,y před př1poJenín prvků zegílení.

Pří řešení zesllovín{ spoJů vyvstává problén spotupů_
sobe!í rvtů a svarů v Jeclnom spoJl. Komb1nace ďtů a svarů
v Jednorn spoJ1 se v aové koastrukc1 ate čsr ?3 ]'4o1 nedo-
poruěuJc. l{ůže_l1 věaL př1 řešení rckongtrukce přlnést
výhod.u' lzc Jl s ohleden na žívotnost rekonstruovauého ilíla
s určltfu' předpoklady použít.

ZJlĚřovánín starnr napJatost1 v konbínovaných spoJích,
použ!'telných Jen pro rekonatrukcc, se zabýval!' ve svých po_
kusecb Kayscr /5.L/, /5,2/ a Kornsrell a Blerett /5.3/.
Z provedených zkouĚek vyplynul závét, že úě1nnost korrb1no_
vaaého apoJení epoěívÁ předevšín ve správnén uapořád'á:lí,
které zlepěí suoÝý tok v připoJ1 tak, aby svary př1spěly
ke snížcní aeníhán{ nýtů l ponachaIy J1n přÍton nožnost
pruŽué dofornace. Zkouškar;l př1 tonto uspořádání byIo pro_
kázéno plné wuž1tí nosnottÍ svarťt a dvcutřet1nové lr9užÍt{
noenost1 nýtů na alezi pevnogtl. Za věeobecně bezoečné lze
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pok].ádst př1scuzeaí napětí od vlast:í tíhy aýtůn od' na-
hodL]'ého zetížeuí sv&r'ln.

Kayssťow zkouěkg zároveň prokazuJí Eožnost použÍtí
sv.:řování na ťtobró svářkové ocol1.

6. Obnovy, dootavby' výněny

ob&o.ry, doetavby g výněnv jsou rekoustrukění práco'
př1 nlchž Je doplňován Bový Eatsr1ál ve foroě konstrukčních
clílců nebo konstrúkoí.

jej1ch společnýn znakem Je navázání nového řešeaí
ne stávaJící c1spozl'oe. lento znak Je rozhoiluJící zejnéaa
u dosteveb nebo výroěn. pro posouzelí, zda ještě Jde o rc_
konstrukcl 0K.

Výměna Jc tlruhen rckonstrtkcc J6n tehtly' zaaahuJc-lí
nový koaatrukční celek ilo gtarého. Jde např. o výaěny
moetnÍch koastrukcí v gltuačně nezněněných trasáclr apod,.

VyněňuJene-I1 nostrrí kongtrukc1 zB novou tín způsoben, žc
provád'íne novou výstavbu bez Jakékolt vazb9 na atávaJící
0E nebo bez zásabu do ní, nejile J1ž o rckoustrukcJ', ale
o běžnou novogtavbu.

Rozdí]' roca1 obnovou a výrněaou Je dríu rozalílen nez1 sta-
rou a aovou kongt]:ukcí aebo ěáatí' Jež Jc obnovovdua nebo
wněňována. Pokud Je nová konstrukc€ lebo uovÁ část konstrukce
shodná se starou konstťukcí nebo starou částí konstlukca'
Jednd se o obnovu. Jdc-ll o nahrazení konstrukčních dílců
nebo kongtrukcí novýn1, podstatně zněněnýrol koustrukěníní
tlí]c1 nebo konstrukcenj' Jde o vyněnu.
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6..1. obnotry

Důvodenr k obnově Je vždy stav konstrukce, otrrožuJící
nebo znernožňující stávaJící provoz. óastcu příě1nou ryvo_
1ávaJící pot'řebu obnovy Je poškození koastrukce ko:ozí,
která byla způsobena špatnou údržbou. t{ejčastěJšín ťlůvoilen
k obnově ocelových kongtrukcí Je jejích poškození ž1vel-
nín1 pohronarrL a havarienl vozldel.

Důvoden k obnově konstrukčníbo tlílce, kteď by} nístně
nebo v ce1én rozeahu poĚkozen nebo an1ěen roůže být:

necbarr1cké poěkození ,/průrazy, trhtlng, přetržení, zl-owdí/ 1
wybouloaí, vybočení zc stráty stab111ty,
korozní Jeva

obnova poškozeného konstrukěního dílce se pnovÁd'í buií
přírno v konstrukcí bez lryJnutí ťlí}oe, ncbo po Jeho vyJmrtí
nlmo konstrukcl.

Obaovovarqý dí1ec Je třeba posoud,ít aa zatíŽclí, tínŽ
proJd,e va ťÁz! oslabení o nďlrazovanou 8oučá8t prrlřezu.
Po obuoveuí půvotlního průřezu d'oJde k rozd'ělení napJatostÍ
Jako u zcaílenébo průřezu.

Pokuct nelze průběb a ve}lkost aapětí v něktaré z uvažo-
vaqich fází obnovy př1pust1t, Je třeba zřídÍt nontážní pode-
pření konstnrkce nebo provést prov1zorní aabrazeaí obaovo_
varrého tlílcc.

Otnovou zesílenín rozunípc připoJení nového neteriÁlu
do J1aého rníste prirřezu pro nehrazení poškozeaí ěást1, např.
ťl1e obr. lo v případě nosníku poškozeného kolozí.
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Obr. 10 - obnorra aogníku zesílenín
a-správněl b-cbybně

úp""vy vedoucí k zskratí níst poškozených korozí /obr. la b/,
kde nůže doJÍt k aekontrolovateluéDrr rgtvoření nového ložÍska
koroze není nožné př1pust1t. VýJ1mkou nůže být předchozí obuo-
vení poškozené styčaé plocby otryekánín a tretallsací z1nkcu a
blluíken, případuě otryskáaí zkorodované pásn!'ce, n"negení
plastbctonu a bczprostřední př1poJení zcsuuJícího prvku.
?lastbcton tak vyptní korozní problubně a zsnez! přÍstupu
atuosféry do styku pása1c.

b/a/
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6.2. Doetavby

Dostavby Jeou rekonstrukcc, přl kterých se obJenově zvyšuje
kapaclia kongtrukcc plo provoz' příčeuž starÁ 1 nová část kon-
strukce tvoří vaáJe&ně se o'rllvňuJíoí celel(. častýu případ,en
ťlostavby Jc např. rozěíření stáíaJících e1lnlčnícb nostů.

6.J. Výuěny

Důvoden wněny Je vždy taková zněaa provozu, které Jíž
etávaJící konstrukcc nevyhovuJe a J1aý tlruh rekoaatrukce by
byl neproveal1teIď nebo neekonon1clý.

Výněny nogaých částí Ize rozděllt pod1e rozaalru a způsobu
prováilění na:

_ rýněnv koustrukčních ilí]'oů nebo prvků,
- výněny konstrukcí Jako cclků.

Za výloěnu konstrukěních d'ílců považuJena např. výněny
podéluíků' ztuž1ilgl.

Rekougtrukcc výněnou některých óíIců Jc výhodaé provádět
za těchto podaínekr

_ rlrosnost hlevních nosďch prrků Je postaěuJící /např. bl.
uooríky,/

_ přtpoJení vyněněné ěrístÍ ato stávaJící koastrukcc Je konstrukčně
provettÍtr1né

_ pokud Je wněňovaqý prvek vc fáa1 výněny pod' napětÍn a
spolupůsobí g'konstrukoí nogtu Ja&o ocIek Je třeba, aby
tento prvek bylo toožno prov1zonr5 odlebčÍt a vyřadÍt
za ponocl uontážních porolceE.
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K yýroěnrfuo konstrukěaích dílců patří 1 výněny prutů
příhradov_;jcb noaníků, výroěny rárnových příčLí v portá1ecb
horního zavětrování nostů s ťtolní nostovkou přl zuÍáalí
pr'ijezcního proÍllu. NeJčasiěJšía případ'en vyněn bývaJí
nost ovky.

7. Příklady reEoustrukcí

PŤíklad rekonstrukcí' nostu /ev. ě. 005-4676 EáJ u Opaw/.
PŤíkled ukaauJe uěkollk nožností íprav /zeaílení' qioěna
částÍ konstrukce a předpínÁ'{/ v záv1slost1 na požadavcích
kladeďch na rckonstruovanou ocelovou koastruko1.

Pod}e výpočtu zatÍž1telnost1 nostu, kteď provedl Dopra-
voproJekt oatrava v ťocc 1983 byla předepsána noroální zatí-
žítelnost B tun a zatížítelnost výbrad'ní 15 tun.

7.1. Pop1s původního starnr

Konstrukcc byla vyrobona kolen roku 1910. Přeané tlatum
yýroby an1 výrobce se nepodař1lo zJ1st1t. S aeJvětší pravdě-
podobností byI nost navržen na tebdy plataé aďrod1lé zat!Želí,
t.J. zalížení rovnoměraé 45o k8/g2 a nápravové tlaky od s11-
nlčního vá}ce 10 tun.

Nosucu ocglovcu konstrukcl tvoří ilva příhradové hlavaí nosníky
s parabol1ckýn horaín pÁsem. Rozpětí noetu ě1ní 3619 n. Délka
příhrad 4 850 rnn. Honrí pásy Jsou ve střed,ních dvou pří-
hradách propoJené a vaztužené hor1zontálnín příhradoýa ztu_
ž1dlen ukončenýn rárnovýn portálen. Eorní pásy tvaru t a <lolaí
pásy tvanr I Jsou 4ýtované. SvÍsl1ce Jsou příbrailové v rovlně
kolné k oge roostu a Jsou a příěníken propoJeng ránový:u kouten.
Sv1slÍce s příčníky tvoří polorám, reap. uzavřený rán, stab1_
I1zující borní tlačeď pág h1avníbo nosníku. D1agonály tvořená
jellním ríhe}níkcn L 7o.7o.7 Jsou uspořátlány do kříže. ť úroní
doIní b'rany dolního pÁsu Je křížové větrové ztužÍdlo, které
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přenáší příčné zatížení od větru a úč1nky boěních rázů do 1o_
i1sek. Dlspoz1ční us1ořádrir.í vÍz obr. 11.

Součesnou nosnou konstrukc1 roostovk-J tvoří podlažnlco
z lR l 10B x 4' které Jsou pod,epřeny ne podélnících z pro-
f1lů 1 J00. lra koacích Jsou trubky u}oženg na dolnín pásu
h].a.'ního nosníku. Osová vzd'álenost pocél'níků Je 800 mrn. Trubky
na nostovce neJsou ;ůvoťtní, nahrad1ly v pa.lesitýoh letech
prcfily Zoréa,

Ylastní vozovka byla lrytvořena vlstvou nekadalau v t1.
LZo až 15o lnn s penetračnín asfa}tov;ín nátěren a vrstvou
asfaltové}ro betonu v tl. 10O m.

Příěníky Jsou u kraJů' t.J. u
ve střed]xí ěáetl Jsou gříhrado'ré s
na rozpětí 4 420 rnm.

Příěď řez mosten v1z obr. 12.

h1. nosníků plnostěnné'
parrrbol1ckýn spoťlnín pásen

Obr. 11 - Pohled na rnost
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Obr. 12 - P'říěť řez nosteu
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7.2. Současr1ý stav ocelové konstrukce

ilorní pásy obou hlavních nosníků Jsou v ilobrén stavu,
ěágteěně Je poškozen nátěr, který se v'rámcj. rekonstrukce
snadno obnoví.

íorní zavětrování, zaJíšřuJící stab1l1tu honrího páeu je
zkorodované a zároveň jsou deíomované některé pruty koncových
portálů od nrírazů vod1d,el. Portály budou oprsveny v ráao1
r6k otts t rukc o.

Dolní pásy h}avního nosníku Jaou sllně zkorodované. Vodo-
ro'mé příruby úhelníků jsou vystaven3 neustá1é vlhkost1, ktorá
se d'rží v prachu usazenén na přírubác!'', Za období nnoha }ot
sa hloubkovou koroaí přÍruby oalab1ty z pů.rodníc5 7 m na tl.3
až 4 m. Spodní pÁsalce bude třeba oč1st1t od neč1stot tlako_
vou vod'ou, zbytky raL od'stranlt bruskou nebo odsekáníE. Další
úpravy dolního pásu buťlou předrrěten stat1ckého posouzeaí.
Y1z dále.

Sv1sl1ce hlavního nosaíku Jsou na několika nístecb' deťor_
nováay od nárazu voz1del. Vzhleden k tomr, že vc svís].lcích
vznlkaJí jen talové aíly, aení bezpoitrnínečuě nutné defor:nace
odstre;ovat. Z d,&vodů estetlekých však opravu doporučuJeme.

D1agoná13 Jsou aarrrženy z Jed'aoho rihelnjku ?0 x?o x ?.
Původní výpoěct sc vší pravděpodobnoetí u těchto prutů
uvažoval pouze r' funtcí prutů tažených. Př1 posudku' r6sp.
nárrrbu zesíIení budene poě{tat také Jen s taženýrní pruty.
Pruty dlagonál věak zJe.rně nesp}ňuJí ustanovení dnešní
čsn z: 14o1 o neJvětší přípustné'štíh}ost{ tažených prutů
a proto bud'e nutné d'1agonály zegíl1t.
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]Íostovka tvořená příčně utožeqýn1 trubkarr1 TR' l 138 x +

na podélníky s příěníky nevykazuje zJernaé vady. Případié po_

řadavky na zesílení aebo 'ryněau ryp}ynorr ze stat1ckého rýpo-
štu. Zvláštaí pozot'no3t buťle třeba věnovat příčníku, který
rná yg své příhrado'ré částÍ nlnostyěně připoJené dÍagcnály.

Ložlska Jsou pohyblírnl a po'm{' wrobeuá z l1té ocelí.
CeJ'ý prostor na ú1cžném prahu Je zaneaen neě1stotaa1 a
ťunkc1 ložlsek neIzc ověřxt. Lož1ska budc třeba uvoln1t
tlakovou .rodou, zkontrolovgt funkc1 a řádaě nakon,zervovat.

7.3. Pogouzeuí 0K stávaJícího
Tatrou L4a /22 tun/

plovozu zan1kla. Původní spáru
PŤ1 rek oastrukcí bude třeba

nostu pro zatížedl

Požatlavek na posouzení a případné zesílení koustrukcc
na přeJezd nátlad,!ího automob1lu tatra 148 vzešel oe štěrko-
ven a pískoven olomouc. ště"koooy a pískormg chtěu{í přca tento
nost převcžct deponovanou zem1nu po dobu neJnéně 3 roků.
V případě' že bg nebylo nožné gatížení neloženou Ťatrou 148
př1pust1t, Eusela by voz1illa Jezd1t objížákou v clélce
cca 4o km' což by zásadně zv'y_šÍlo náklady na odvoz zeníng.

D1latační spára v prriběhu
překryly delěí rrrstvy vozovk;t.
d1Iatační spáru obnov!'t.

l{ost Je posouzeB
naloženéxíu eutomobí1u

-{*-l'
I

8lšli
-.tl

I

na zetěžovaoí cchena oilpovídaJícď
! 148.

l3oo

]lrr. 1] - Zatěžo'recí:chema sutt'nobi].u Ťatrs 143
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7.3.\. 3atížgní

_ siáLé z:l|ížedí

Zatěžotací stav /ZS/ 1 - vlastní tíha 0K

tíha ?K celého nostrt l ť = 2,{5 krrň3 (-lt| ?, - 2,+ LU;z

_ ;rahoiilé d'1ouhodobé zažíženi

7's 2 - tíha vozovkov;'ch rnstev

žel. bet. ťleska l /=o1oe.,t.4.1S=2loldrň3 
(-4t ť=\zw*

asťslt. betou z f -o1ll.4-,|.zz- ffi t',4É ď' ffi,,o"
zaiížeaí na 1 hlrrvní nogník /zatěžovaaí šířke 2121 ý

zs 1 
?n = 2,,lš . 2 ll . +/15 kU ň1 ?, , i,a3 fu ,i'

styčníková břemena pro ZS 1

ci = é,a = 9, ťe ru 1loY,lg)

éx, = él = Q,44 kw 1loiss)
e! + Ci = 4or\s EU (t,,\*+)

js 2 
xn . \,z' zltt _ 9,zbkpní x, =,tot,t? Yvri,,t

styčníková břenena _ nolnové zat. /v:Ípočtové zatíž./
é| = ea = N1lo Lv (la,ut w)
él' = é3 = to/c rr.l (+,,rq r.ú)

4 * ei ' 45rot kN (+a,t.t-tcv)

- :rg'ho'i11é krátkodobó ze.tíželí

zs 3 za|íželí nákladnín eutornob1len T 148
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S oh]'eťlen na šířku mostní konstrukce a tín t šířru
prlJezdrího prostor't a,lže být polořra vozíilIa 'ryosena 'růč1
ose rnoetaÍ konstni(ce naxindlně o 300 Úrn. !ín nůžc doJít
k násJ.ed'uJícímr rczttílnérnrr zatížení blavních nosníků.

PřÍtížeuí hlenrího nosníku od excontrlc1ty voz1dla:

W*,,at = -lE-=01S(b
d,y = 01Ť32

Zatížení náprava.rní na JednotlLvé

ó oÍsgu

Zadní náprsva 
''is, 

l*kt'l

Středni náprava hsl h+ 
,

Přední nápreva ' 3\,og 
;

/prc více ngnáhaď nosník/

lrlarm,í nosaíky:

. o,tí3z €
3qls6 kM' soi.u

3lrrt6 kU . bor,.t

QSrQZ , Go tct,
-TzoKlÚ _

RozhoduJící poloha pro získání neJvětších statíckých
úělnků na hlarmí nogník buile přl unístění těž1ště voztdla
do středu rozpětí hlatmího nosníku cl]'e schEna:

@)

)(,/ '\

t x i5r++kll
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7 .3.?. ?r'iřezové clrslakt er1st i.ky st ávaj ícÍeh pr:.rt i

I{ortť .:'.'is /pr,:t L e 8/
A:1.

2.
!c,Yc ,l ).

-)r

382x 10.392P
2x 940.1880
2x 1550.3100

15 x :!00 . .+ 500
2z 880=1280

celkon A .14 iEO nm2

,_j
\Ó 

l
'_L_ ,

q.'qo'q

8o' 8

Jx = /,íozu.40s -nnk

)x = ÁOl15 rnm

Y7 = /ro?1 ' 4os ^t
i^l = 65,95 "nrwr

q*t+
št

tý
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Do1rí pás /ptut ? + L6/
Apůvo,J'aí 1'

.)
L'

)'

1910=
15x 43Oo
2x19I0.

1 910
6450 :
3 820

r12 180
@2 i:

calkon A

tíirebíry na alolní páenlcl jsou zkoroilováa3r tak, že korozní
úbytek činí 3 až 4 rnm. K tom Je třeba zapoěílat souč1n1tcl
stevebního gtavu d r 018.

Průřezové chafakterí'stÍ$ oslabouébo profílu /včctně uýtových
otvorťl l 2L/

H oat.

XL:
vJt oý. =

. ,h
vv.( osl . -

r rd
wYoat. =

D1agoná1y

L?O.?0.
.4, ' 940 :m2

q|+5o ftr.+

?tt etn

2'6P',1st -;
4,Log .4oc *#
4, zS4 . 406 h^,r\3
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!r':'uor,é schena hlal'níhc aosníku

,,2
,ť

uzC,l x' ť-a Z CmJ qzel , E6J a Lqi

I o 5 156 12 13,60 o,3g
, 319 5156 13 18,45 o

3 8r75 5,56 l4 23 13 0,38
1 13,6oo 5,56 r5 28r15 1.46
5 18,45 , 156 r6 3),O 2r881
6 23 13 5156
7 28,L5 5.56
I 33,O 5156
9 36,9 5,55

10 319 2r881
11 8r75 1,46
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Ílastní přepoěct Je provcdcn na konstrukc1 so zcgílenýrn1
dlagonÁlnnr1 Jejtchž vzpěraÁ Etíhlogt kolao k rov1ně nosníku
znaěně přcvyšovala norlrovou nezní štíbloet pro tažcní pruty

t 25o. Zegílelí Je reallzováao př1poJenín drubého
úhelníku t 70 . ? podle kongtrukčnícb nožnogtí uuč ao kříže,
clo tvaru !, ncbo navařenín pásku Po 8O x 10. Vlz obr.

plv. Xa = 35t1pt'. \, - $e

upr. Xy 'leq
půu. \, ' 3bt

upr. \r'tu0 upc. \a' 4r9

\x = ?oG

Bovaěž příěnítsy builou upravcng př1vařcnín pIecbů na stě4l
a tak se znění noa4ý prof1l _ příbradový aosaík na aoeník
plnoatěnqý. !ínto způsobcm sc rrylouěí nepříza1vý vllv vcl_
ké exccntríc1ty přlpoJeaí rllagoaál k páaún. Ylz obr.
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Na takto upravené konstrukcí byla vypočtcng zatíŽttelnogt
nostu ille 01Í 73 6220 _ změrra o/ návrh 11/89 g těuito výeledky:

labulka zstížl'tclBoetl poeuzovanýoh ěágtí v kÍ
Poguzovaná část }rorná]aí zatížt-

telaoet /}!/
výbradní
ret íž1tetnost
/14f /

Podé1ďk 186 369

JH
É

)(t

rh
O.

v polov1ně rogpětí
hlevreího nosBíLu L71 240
ve ětvrt1ně rozpět
hlarmího nosníkir 187 223

pďJ na hI;í!Í 
'tosll:

238 293

\{ JaÉ.á>í(Úo
F{O

Horní paa 176 584
Do]ní pa8 122 299
Dlagonál9 287 247
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Z tabulky Je zřeJoé, že v této podobě uuožňuJe konstrukcc
pŤsjezd náklal,nícb autonobllů t l48' který předetavuJe z tlů_
vodu šířky koustJrukcc výhrailní galtželí,

V <lalšín ae pokuaíne prověř1t nožnostl Jak zv-ršlt noraálaí
zat ížÍte ].nost.

7. 4. Zvýéelí nornÁlní aatÍžttelnoatl

7.4.L. Zcgí}eaí colního pásu hlarmího noguíku

l .iirn.'I ..l. /ňi l'
x/ Z původní ttoušřky 10 m

zůstává v důgledku koro_
rc pousc 4 @.

Průřezovó vetíčlny st ÁvaJí-
cího profílu:

- A=,'cllc,-*' *\ ,á..+' \9 Lx ) r)j+ rvn.

L'J = cll' )14r''

O'(tr: -"::)1 * O = l,scc,,rgL ,. *.
-t2,Y./0i-rL

tt l ,116 3 tt}cc'-' ",ft'+3u.,is3--/,o62'lDŤ-,.'b
tua ^ \

= 11 -'0c ň/.b_

J
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Zegíleuí proÝcd'ene tak, abychon získalí neJrneuĚí nornílní
zatížÍtelnoet aleepoň 174 kÍ což odpoÝíalá drubéur neJsl,rběíror
místu na OK a to J9 dříěník V

Zesílení dolního páau provcitcní pří pluén zat!ž,ed
vlaetní tíb,ou 0.

Ílastní tíbar GÝ . 60!92 tď tígY - 9r?65 ktra
IÍďrod1lé sterát Pv . 1916 r I14 x L66r2 . 2?o ktr

!&Y . 3or422 kÍn

*/ 1Ízdálelost k půvotlaíu
syetént přeal zkorodo_
vánín byla 5l m.

A = 1+ 650 mrnr

4y= 25 mn'

'3.^ = lf ,220 , 'lOg mrn+

,,h r. !Wi = ,lr +21 ' 4O' r,,m-

.,d r 3Wy = iTSS , 4Ce n.ry.

Í o&;d z.egt1 .. syarem pirhr.
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Poeouzgní aapětí

IYa nezesílenén prof11u se proJeví napětí od l. ěást1
v1astní tíhy, t.J. tí}ty 0K po odstranění wstcv vozovky.

Drulr{ čágt napětí od v]'astaí tíby bude Jíž působ1t na ze-
sílenéu pásu. Y touto případ,ě sc kroně napětí oil norrnÁIní síly
v pásu proJerí v1ív m1ooatyčného za'tíŽqní vlÍven tíby oovyoh
rrrstev vozovky a přídarraé obybové nonenty oil ercentr1c1ty
syetérnr dolního pásu. tato oxcentrl'c1ta vza1kla poaungn polohy
neutrální osy u,a původ,nín a zegíIenén profílu.

nar. síla v ťlolnín pásu otl 1. část1 vl1ven tíhy
trG 1 ""* 

. 26o kÍ/tah/ u - 26o r 0'051 - 1312 klu
nar. síla v do}nín pásu od 2. čágtt vl1ven tíhy
íc 2 '"" 

- 356 ktr /lah/
nax. ohgbový noncnt 6d n{nggtylaého zatížcní /uproetřetl
nez1 příb'radaní,/

Uth L912
M--.-8r1 ktrnt tq 

2 
_,_ __._

monent od oroentrtaLt7 zatížerd
1r211-I53-58l@

fl; . AG 1 + Ío 2/ . l - /260 + 356/ . 58 - 35,?28 kl{n

trapětí na pntu:

_ první ěágt nornálního napětí /půgobí př1 aea1lování/

,Y1i t
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- ilruhá

,tl11 :u l-G

,th

a-'d

ar í^

,9

část nornálaíbo napětí /na zeeílenén prutu,/

.) !t(, tt' : 1,: /1) :, )r,Z :e ti.1 liP:r

,1, +,2.! 'lCG = )Í || w?n ( -:rr)

= lj tql tiPt (rctl'f

i* Pt''!t
vic'led

,t,1

.1, ,i

tÝ_J€Tl

I^ , : Xn'l
v v,!

Hé
-99.rlo

+'l3rg2
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7ýpočet ct i t.J. napětí od, rovnoněrného zat!žerrí v - 2r5 1116_2

na ploše zatěžovacího prostonr olnro seskupeaí vozíťtel pří nor_
nálnía zalíželí seekupeď r.

j

f.-
It-
+=-

osovÁ sílar
trv 2r5 . 121!9 kÚ

I\ - ió--

\' 52199

2r5 . 0'685 . 41852 . 1011 Lfn

. 0,058 - I,Of ktru

l it ",^

T-'T------l--l
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!Íapě t {

-i,

7,d
/-'r, 

^,; : /, -L.
4::
tE3- -

x)q,i? řlra

v krgJních y!ílengq[3

ca )i1 ..,.'
---,: *- -

l-'o3r,

--c .l l:r""' '- +
.rl ciU

t,,,t + 1 ;':
= -l'' 

h \Yř-
ircJ I'r\l

ll Ý

/'tnt - 
n- --) . Z.!

\ !' Ý'l, Ť/ -L - l ,3cí rt;o

3te':

i/ saPětí v nístě původnícb dolaích Y1dk6n průřesu

by,t - napětí vyÝozéné Jedaotkovýn1 voz1al}y Y' r l00 kÍ
př1 scskupení r.
Ua:r. oeová gíla v tlolnín pdsu
S"r1 - 194 kX lj . 194 . 01058 . 11125 kf,n

rk ' J2'{ ktrn

IÝo::arové napět{ od JednotLového vozLd,la Y,

,'iÓ 4?l1 :ý
!l,'t = 

'Í'.5a

-kvb,,, = tth'ttii

- /4,Ž< .!CL. _ J2' + ' 1ť-
/|]ťz1 .,io6 /14L/: .4$b

(-l:,+t) = -2b,e2- r-1rci

: - 41h'1 l'1Pc

iřj=- lL '!',-í'11t,'='03 +,) y,l = , l-t ,, 
' \ ,1t+ í5l l

32,* , ,rob \
fril:Ery=

lHř-ýG^

= l--,1.a lil'.,
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zJ1štění nornální zatíž1telnogt1 urěínc d,le ě1. IIr.11

' /^ P t - t. - ^,r 
J

r- 

- 

^ge

d'c'or9
jí - 1'0

Ja .- "'

't !r1 i

- gouěÍnltcl stavcb!ílD gtavu /gtav uepokoJÍď/
- převoilní souělnltel výpočtové pcÝnoat1
_ napětí otl zatížcní stálébo a ťllouhoťlobého nahodllébo
_ aapětí od rovnoněmébo zatíŽell

v - 2.-5 k$n-2 na ploĚe aatěžovacíbo prostonr n1mo

scskupeaí vozlťle1

Proved,ene oPraÝu zggílení itolního pásu. Snížínc tlouĚřku
zcsíluJícího plecbu /pásku/ 8 20 na 16 m.

ř/ Yyosoní oysténr <loln{ho pásu v důgledku acsíleuí ělrí
oprot1 původnínrr nczkorodovaaéur proftlu 59 - 27 - 23_r@

/-^-Aotn = 'l *: - nr.. \. g lWlZOvAnrm
!o.c:{

Á.l,a = '16 !C-,'-: -- + iÉo

Acelk = J3 d'19 orni

^ 
t L:-r - ^."eJ

Jx = 3,$+q lcsn'"-

\r,l = 4t1=-l lcó n',j
r-ld - ^ -:r ,^! -:\.v - 4' c :' , r! t-a /Y.

\' lo: = ,] aí'i-l ,lnb .. j'
'N,, - L,.-j,t 'tU ,!\,\\

\r,/hz -- I .lr:, ,r. 1--

Yrx 'i .-
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ilapětí n,a prutut

- prrmí ěágt norrrálního aapětí

6re - 30'3 MPa _ víz předchozí o<lstavcc

- druhá ěást aornátaího napětÍ /na gegíleuén prutu/

/t,
Unr - 't,'lJ.-

-'h
':4,r. = l,l

/-d ltv^^ 'itl'Lé l

,4.

ab

4c3 , eq : ll ar rlr?,'|l I r -l

13 tzz \1Pa

:t +í Y-o+
?rG55 .4C

l"l o-r
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Výpoěet

Nv 215 - J2}9 kÍ
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\. 1o'1 lďu

1,. - 52f9 . OrO32 ' 1t69 kiln

Napětí

-Jř

",r_a

,'á

-:i"
- i -t.

52,1? 1or
,l 3 ,,c 19

a
5'J,.1"1 1o'

ilClo

il35,l . .i-c\'

v lcraJníob vlákaeob

toc - ir8.l +(- br?t) = - tr,L' HTZ'r

- 3,br] +\l\+ : !r3j Hríl+

_!:5_iRi-

Napětí vyvozcné Jedaotkovýn1 voz1illg

\i*l - ,1ul Kl,J

3l,l -- ,1;:i+ kŇ 
' 
Hi : 4q+'0103? = 611_oŮ kun)

H -* -- 3'lrt" \<N '"'

Ýýpoětová uapětí od Jednotkovébo vogÍtlla Yn . 1

-\, , = /,1*

-'32
\ l 't I

,.- / ,1r+ rci - 6,1os loc - 3!'\- 1o'-) -- - Žl,\6 ň_řq4l1'j(-1B-a1t' --riF6.1 ď- 4351 ,1obl -l -'

,1,';(+.$ * ffip * ##)= u!,'G n:o

,]lů55;ico
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Zatížítelnost dolního páeul V \-\'+ 
r4G

- -\ 
!vr'

ZatížÍtelnogt dolaího pásu Je 21305 . 100 .329.2g

Pogouzení honríbo pdsu blatmíbo nogníku

lomální zatížltelnoat honího PÁau Yo . 176 ktr.

Pokusíno ac honc,í pás zcaílÍt tak, ab9 byla dogažena zatí_
žltelnogt neJuáaě 23o ktr.

Pnlřgzové vel1ě1ay gtáva-

Jíoího proťÍ.lu

1 r lrl 580 n2
J- . 1s4463 . loB n4
{ ' 6124s ' lo7 E4
í' l !!16 n
1, . 6!15 u

Yzpěr prutu
Kolno na oltt r - r
l' rovla vrrdátcaost1 atyěaíků' t.J. 5 192 n

\,= $=5?rn--fc-' '^ Y.í1b
Xo1no na osu y - t
l, vzPění vzdálenogt avětĚcng g ohled,cn Dg PtužDoatprutů

gouěluítclcu '.: - 1'4
1'-1r4.5L9á-?269g

}y: P:Á4,1 -:ťc-ořL
; .e -'lJ

reJrýhodaěJší ccstou kc rvýšení aatíž1telnost1 bualg eaížcul
vzpě::né štíbloatl k osc at - y.
toho itosihnene např. př1<lánín ilvoJ1cc rjbelníků na hortí pás.
V1z obr. tlÁle.
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r 5192
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\ 7269
/\v. -----/ l]',2t8

-56

l, r 11218 u

. 5It4

. 6414-- ťc. 0168

Průřezové vel1člny'oaílcaóho
ProfÍlu

A.18 434lo?
J r lr88l . lO8 nn4

ť ' 2r0eo . lo8 m4

"io 
. 1,L62 . 105 EJ

n*u ' 71593 ' ro5 EP

trapětí na prutu

1. ěágt vlagtní tíb9 působí na aczegílený profíl. Kroně
toho buclc toto napětí aÁLeŽqt <1o alečné nÍry aa způsotnr reep.
poetupu zeg1lovdaí profÍlu. Přc<lpokláitáno, žc buťtc odpoJcn
/roz4ýtován/ neJprvc Jetten úbelnli L 70 . 7. !ín gc dokoncc
lnenšÍ plocha pnrtu a aapětí od l. ěágtl o budc třeba počítat
a této oglabeaé plochy. Po svr:tín{ novébo úbelníku Í. 1oo . 10
rc atávaJícín rjbelníkca Í. 70 . ? a po apoJcní YT šroub3 I 20
butlou odgokánv ďty druhcho úhelníIu a př1poJcn ilnhý nový
úhelník IJ loo . lo.

[apětí od l. ěástt vlagtní tíbl /lce' oR/

4rl : - {b,\ trP;/Ú. r =
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[apětí ott 2. ěÁst1 vlastní tíb! /vozovke/
/-' I
6": = 4, ,l -,{$l,= lŮi . - -j3 ;íft l'..\T:l

r! ,v I vtvr

Yl1v v3roaení syeténr /roahoituJí d9t1i ylÁtrnn/

YIr-- - i$5' orol1 = - q1L4 i{r.t'a

trJ2J

.t\
lr-lit,;,S --6t92-

,lLt4L l1Pl

Celken napětí od vtastaí líw / v ilo}aích v]'á&aech/

G' - - 4s,4 - 33,ra - r2,t6. g&llgE

!ýpoěet napětírí5, t'.J. napětí od rormoněraábo aatížc!í
t - 215 ktr u-2 aa ptoic satěžovaoíno prostoru níno scskupcní
tozl'del př1 nornílnín zatilžalí 'acsLupeuí r.

lomová ogoví gíIa

* .,t - j2.99 w
Yýpoětová napětí

.'ý ,2,9g . Lď
ur.rz' - rll? . 114 . * ;;;r"ra 

. - 6192 xPa

Xc 2r5 - 52199 . 0'024 . 11271 ktrn

L,zTL. 106. lr1? . 1r4 . - tr66 IPa
7159 . rO5

Yýpoětové napětí od JcilnotLovélp ratÍžcní vozlttlqn
pro aatížení nor:nÁlní, scaLupcrrí I, Yol r loo ktí.
tbl. nonovd oeová eíla od L t 10o kl

sů . l'4 . l'1? . 224 - 36? kB
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Výpoětovó napětí /roahotluJe napětí v dolnícb vtáknecb,./

/- - .i6? í0i 3;+ ../cl 3 .^l+
ui l = Ť c(_T 

-t -Ťffi -- - "tD1 -ÍŮ l1íŤ1

I]rčení nornÁlnÍ aatížttelaogtl homího pásu blarrního nosaíku

"lP'ó'\\,_ Ác (r"Rl -Úq_ i)'.'',S
I

\) vr'l

o,g.l,o.21o-9403-9$6
ý r 

--_---
40rg

Zatížítelnost horoíbo gásu hlamíbo nosaíku loEílenáho
2 ú}relníky L 1oo . 1o no horuín pásu b1 urnožuílo př1puet1t
noluÁlní aat íž1telnogt.
Y,l = 11C? {cc = 2o?t-U 4 Vn Jol',''hu paev ziok\'i <'

4 Vn JrnXt;ncil tgT kil
Provedene proto rlalší zesílení prof1lu honrího pdeu

tín, žc přtdríne další dvoJ1ot úbclníků.

A, - 22 2?4 w2
c- r lOr{ u
J] . 3,8o . lo8 m4
.{ . Zr+Oe . IOB EJ
íl ' lo4r0 o
)ý.69,9+y?.o$5
to.rrgr.io6#-
ť . 1'38 . 106 Ep

ar
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výpočet napětí

_ první část nornÁlnílo napětí od vlast!í tíhy
U.l - - 4814 MPa - v1z přetlcháaeJící odstaveo

_ dru.há čáet nornátního napětí /ng zasll'eaén prutu,/

p\ -385.Lď
i'r6 ' 11r 

;,;;;;-;;-:;;, 
''2e'o25 wPa

_ mornénty vznlklé cxceutr1c1tou e.86 - 136 - !0r4 m.
RozhottuJí dolní vlíkaa

}-Ja = - 3$5 o|o5o+ * lq l4otr k-Ň ^

.í:" = ,.,' lq,io+ .a9c 
= - 45 h? IY?:r"3i 'r ' 1r3S.10c r"

Celkcn napětí od v}agtaí tíh9 / v ilolnícb, vlíknecb,/
gn'- - 48,4 - 29'25 - L5t4? - 93.0? !{Pa

Týpočct napětí (:t,</, ilolníoh vlítnech/

r-v t,r ,l' /;l'qq.to3 51,iQ'lob'Ú,csott\
\]..1rS ='l'{ í''ll_r 

Ečt-4 c/G5 
_í- 

@ 
=

= /r']? .'t'\ (3l6G t /,at) =-: jf-Q- JŤP'l-tr'\

Yfuočtová napětí od Jodaotkovébo aatížcBí ť - 1O0 kÍ
/v ilolnícb vlákncoh/

/-V 367 . Lď 367 . Lo6. oro5O4
r_l'1. --+ 

----------E--! 
- ?5r) - l3r+ -- v r 22 274 . 0165 lr3g . lO"

r J8r7 tPa
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urč6ní nornáluí zatíž1telnost1 horníbo pcgu hlgvního
nosníku:

Zatížítelnoet hotního pásu
úpravou na 22412 ks což Je stále
což Je 230 kÍ.

or9. 110.210 - 93tO? - 9116
a --------

38r7

blarrního nosoíku se zuýé{
ncnší než Vo Pásu ilolního,

Datší zvyšování pod zalíŽalría by b91o ncúaěrně pracné a
nákladaó. 0 nonuílní zatíž1telnost1 hlalmího nosnítu tecly
rozbocluJo hort'í páso ZatíEtteLloet il1a6oa{1 ,/zesíleďch./ wka-
zuJí nor.BÁllí zatíŽtlatnogt 287 kt 22412 k!l.

Další z nožnogtí gca1lováDí Je předpíaáaí. IÍa před'chozía
hlavoín aoeníku poaouťlírne, aila dloaáblene zvýšcní zatíž1te1noetÍ.

Přcťtpětí zreallauJene ponocí dvoJ1cc lan ncbo kabcIů
z přcd'pínací wýzluŽe. Koastrukčně uelzc kotvy lan př1poJít
tak, aby b91o působ1ště přenosu přetlpíaací síly v těž1št1
prof11u dolnÍho pásu. !ín vneaem{' přcdepautín ilo hlarrního nog-
níku osovou gí1u' ale 1 noncnt.

VÍz obr.

tl- P.z
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Vneeené pře<lpětí' zkusmo Ýo1ené velÍkogtl 1 000 kr
na excentrlc1tě cca 25o m způsobí ve všech prutech ďolního
pásu tlak v prutech boraího pásu tab. V d1agonálách vzuíká
tah t tlek. Vel1kost s1l tlaěených d1a6oná1 Je vĚak v našen
příkladu nenš{ než osové eí19 v těchto prutcoh od vlastní
tí\' které naJí vždy opaě4ý grogslo Vc výsledku tcdy tlak
v <l1agonálácb, nevzn1kÁ.

hůběb obybovýoh uoncatů oal přgdpětí 1 ooo kr.

\š
$ď
šq

u- .Dš o-ůsťŤ
I 

tt

(t
$t

Y
I

hO\bq-
q. b- ar. +.
trtr

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



Prriběh lorÉálníoh 8Ít oct předpětí t 000 kN

Průběh nornálnÍch gí1 od, vlastní tíhy

sdřů $B $$ ř$ BB

B $š l$* Yš
I ll I l

Rť šĚ E
rrl

*P iR .5t;* {+ \

1. část Q - 42 %, 2. čágt G - 58 16 ./působí po zesíLe*í/
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?osouzaní zatjž1telr:ost1 dolaího pásu hlarmího nosuíku

Rozhoilujícía nígten pro pooouzení Je prut 4, uzel 5' t.J.
v polovl'uě rozpélí hlarmího Bogrríku' horní vlákna r

- účÍnky nÁ nezeeíleď prut od 1. ěástí vlastuí tíby

U". - Jo'3 !ÍPa vLz gtr. 58

- úč1rrly předpětí po aesílcní prutů otl aíly P . 1 0oo kÍ

no" - ori/ /- I o3g,g/ - - 934,9 kr
+/ aa!Žoýe'cí vjpoětoť koeflc1eat

\" - Or9 . 5rl - 4159 kIu

ru,lu - 93419 . tď 4'59 . 106
\? p - -----i-- + --------, - - 68r? + 21695 .

13 610 lr7o3 . 106

- - 66ro ![Pa

- úč1nk9 od 2. čágt1 vlastní tíhy na acsílcný prut

Í1z ' 1'l ' 341'6 ' 37518 kf,

MtG2 - 1rl . 2Or? - 22rg kfirl

"". 
- 375o8 . oro32 - l2l0 EÍn

3?518 . lď /z2r8 + Lzro/ . 
':06' -íi:ió_--- + -i;i.il-ip ' 27o6 + 2014 '

- 48'0 fPa
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Pro urěeuí zatíž1telnost1 Je třeba dá}o urš1t napětí
od rovnoněrného zstížení v - ZrJ kiť./az na pIoše zatěžova-
cího prcstonr rr1rao seskupení voz1ťIe1. V našen případě

v = 0168! . 215 = 1r?1 k$n-1

ťa,5 . 5o'3 kN

ťrr5. ]ro5 kín lře r !013 . 01032 o 1161 MPa * 1'17

*nL 5o'3 . loJ Í3ro5 a 1161/ . 106
t) - - i ---------- + -----------E----- - /)r7O + 2rt41' !'17-
.'r 13 610 11703 . 10'

= 618O MPa

ť:: " l'4 . 6'8 = 9'52 MP&

sapětí oil nornÁlního zatí:zalí seekupení T /3 voztdla
dvounápravová _ tlak nápravy 20 t./

f"rl - 62715 kN

\r1 ' 7315 k}ín M" - 627t5 . oro32' 2ol08 kNn

*n& 6:'r,j . :ro3 /7305 + 2oro8,/ . 106
Ur, - --:----- + ----- . 1117 -' 13 610 1,703 . 10"

b = /46)L + 54t95/ . 1117 - 11812 MPa

U-v,t = Ir4 . l18r2 - t65'48 !ÍPa

Zatížltelnost itolaího páou

v _ -n"-ír-3* :-Ír-:-t,q.: q"-_-
Y - ---------Tit
. 9:l-:-1:2-:-?!2-:!-9:i-i-1!:91-:-?:!-i-9!:o- = r, 01

L65 15
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lÍa ocelové konstrukc1 mostu by byIo roožné př1pust1t
vozídlo nornální zatížltelaostl .

2 x 2Q x 1,01 - lO14 t zaokrouhleno 40 t

což Jc větší nož aornáIní-zatížlteInogt d'osaženi zesílenítn
v přeilchozí ěást1.

8. Závér

Z uve<,lených příkladů Je ařeJrné, že nosné occlové konstrukcc
Je nožné vc větš1aě případů zrekongtruovat tak, aby v1hovovaly
potřebnýn požadavkůn. RozboduJícín kr1terletr pro rozhod'nutí,
ada konstrukcí opravít nebo odstranlt Jc stav blarmích nosníků
z hledlska korozc a to, zda proetorové uspořád'Ání noatu vahovuJc
požad,avkůro pláaovaaého plovouu. É1čcnž Ěířkové uspořád,íní
aa nostccb g dolní mostovkou lgc vc větš1aě přípailů zlepĚ1t
un:ígtln{n ghodaÍků rmě b,}a'míoh nosaíků.

Pokud Jsou tcťly na atávaJíoí kougtrukc1 wuž1tc'l'né htanaí
nosníky lzc mostovku Jlž téněř vždy vbodně zrekonstruoýat
na požaťlevanou zatížÍtelnogt-

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



9. Užtté orqr a l1teratula

čsu z] 1401,/1984 Narn:bovín{ ocelowých konstrukcí
čsr'r zl 6205/1984 laýrhování ocel. moeteích konstruLcí
čsu z: 62o3/Lga6 Zalížaaí nostů
čsu zl r+ol Sněra1cc pro narrrhování přettpJatých

ocelových konstrukcí .

oN 73 6220 _ zněnab/ návrh Ll/39 Brrlceacc rrostů aa d'áln1cích, ]'
slln1cích a nístních komrn1kacích l

./stanovanJ zatíž1telností mostů./

/1/ Iattus : Plnostěnné ocelové urosty tránové 1955

/2/ ?a]-lus r Ocelové rnosty příbradové, obloukové a vlsuté 197r
/3/ SpaL : Rekonstrukce occlových konstrukcí 1968
/4/ I<alecr r Spolupůsobení ďtů a svarů v Jedaom přípoJ1

nDer Stahlbauí 7.1934 t l13 _ 115

/5/ Ier1alěík
Tocháček: Éedpínání ocelových konstrukoí

l

l
I

!

i

i

-l
-l

i
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