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1. Všeobecná část
První ocelová mostní konstrukce na silničních komuni
kacích se v našich zemích začaly stavět v první polovině
19. století. Největšího vzestupu dosáhla výstavba ocelo
vých silničních mostil na přelomu 19. a 20. století v souvi
slosti s rozvojem motorizmu.
Podle statistických údaji se v ČSSR v současnosti na
chází 2 219 ocelových silničních mosti. Z toho v ČSR
1 869 mosti a v SSR 350 mosti. Celková délka přemostění
činí 33 278 m, z toho v ČSR 26 805 m.
Počet mosti plnostěnných

v

ČSR činí 1 533 /17 716 m/

v

SSR 317 /5 154 m/. Příhradových a obloukových ocelových
mostních konstrukcí je v ČSR 205 /7 455 m/ a v SSR 33
/I 451 m/. Ostatní mostní konstrukce jsou spřažené nebo
zvláštní.
Z hlediska stavebního stavu je v ČSR 75 % ocelových
mosti ve stavu bezvadném, velmi dobrém, dobrém nebo uspoko
jivém. Ve stavu špatném, velmi špatném a chatrném je 25 %
konstrukcí. Představuje to 580 mosti o délce 8 200 m.
těchto mosti je většinou na hranici životnosti,
t.j. cca 80 roki. Kromě špatného fyzického stavu, který je
vesměs zpisoben nedostatečnou údržbou je velká část těchto
mosti starých i morálně. Je to zpisobeno tím, že mosty byly
v době svého vzniku stavěny na menší zatížení silniční
dopravou a s menšími nároky z hlediska prostorového uspo
řádání na mostních objektech.
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Vzhledem í tomu, že nelze všechny takové mosty součas
nými výrobními kapacitami přestavět nebo obnovit v krátké
době, Je třeba zabezpečit jejich další užívání a prodloužit
jejich životnost vhodnou rekonstrukcí a správnou stavební
údržbou.
2. Základní pojmy a zkratky
Rekonstrukce Je pojem, pod který zahrnujeme každou
tvůrčí činnost, směřující ke změně současného stavu lid
ského díla. Ve vymezené problematice ocelových konstrukcí
můžeme rekonstrukce rozlišit podlet
- důvodu
- životnosti po rekonstrukci
- druhu
- způsobu provádění
2.1. Důvod rekonstrukce
Potřeba rekonstrukce Je nejčastěji vyvolána :
- provozní změnou
- nezpůsobilostí konstrukce
- zvláštními důvody
V některých případech může dojít ke kumulaci důvodů.
Častým důvodem rekonstrukce Je požadavek na zvýšení zatí
žitelnosti. Po víceletém používání se mnoho OK silničních
mostů i za nezměněných provozních podmínek může stát
bez rekonstrukce nezpůsobilými pro další provoz z důvodu
zanedbání běžné údržby, která má za následek vznik a rozší
ření koroze materiálu. Ifa některých mostech došlo k úbytkům
materiálu, snižujícím Již vážně účinnost Jednotlivých prvků
01 a Je třeba přisteupit k nákladným rekonstrukcím výměnou
zkorodovaných prvků.
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2.2. Životnost po rakonstrukoi
Životnost ocelové konstrukce po rekonstrukci mlže
být:
- trvalé
- omezené /dočasné/
- krátkodobé
Trvalou životností rozumíme životnost běžně požadovanou
pro novostavby stejného provozního určení. Při návrhu musí
být uplatněna ustanovení všech platných CSU a směrnic v pl
ném rozsahu. Přiznání trvalé životnosti rekonstruovanému
dílu musí být podloženo dokonalým průzkumem a rozborem stavu
konstrukce.
Omezenou /dočasnou/ životností rozumíme životnost,
sníženou na určitou, omezenou dobu, po uplynutí které mé
být rekonstruované dílo vyřazeno z provozu. V těchto pří
padech lze zpravidla použít úlev z předpisů a směrnio
s ohledem na omezení životnosti a zmenšit tak rozsah rekon
strukce a néklady na ni.
Krátkodobé životnost charakterizuje rekonstrukce
vyvolané přechodnými, mimořádnými provozními nebo zvláštními
důvody. Příkladem takových rekonstrukcí Jsou např. přechodné
zesílení mostů při přepravě mimořádných zásilek.
Životnost nelze stanovit žádnou exaktní metodou, její
odhad se provádí pouze formou odborného posouzení kvality
materiálu a rozhodujících detailů. Správné stanovení život
nosti je rozhodujícím podkladem pro posouzení rekonstrukce
z hlediska hospodárnosti. Odhad delší životnosti než je
skutečně dosažená např. nesprávně zvýhodňuje rekonstrukční
variantu oproti novostavbě a naopak častější jsou však pří
pady kdy rekonstrukce s dočasnou životností na několik
málo let slouží i několik desetiletí.
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2.3. Druh rekonstrukce
Co do druhu provedeme rozdělení rekonstrukcí na:

- zesilování
- obnovy
- výměny
- zvláštní úpravy
Zesílením rozumíme takový druh rekonstrukce, při němž
zvětšujeme stávající průřez konstrukčního prvku, abychom
dosáhli zvýšení průřezových hodnot, nutného k převzetí zvýše
ných vnějších zatížení konstrukce provozem.
Zesilování je tradičním druhem rekonstrukce a je vyvoláno
vesměs provozními, případně zvláštními důvody. Životnost může
být různá.
Obnova je rekonstrukce, při které konstrukci nebo její
část obnovujeme z daného na původní provozní stav. Obnovu
vyvolávají vždy důvody nezpůsobilosti konstrukce. Také obnova
je druhem rekonstrukce s velkou tradicí. Při obnově se sna
žíme vždy dosáhnout trvalé životnosti, pokud ji sám provozní
požadavek nelimituje určitou omezenou dobou.
Výměna Je rekonstrukce, při které konstrukci nebo Její
části vyměňujeme za novou konstrukci reap, nové části a pou
žíváme přitom řešení odlišné od původní koncepce. Důvody
pro výměnu bývají většinou provozní. Životnost se předpokládá
trvalá.
Zvláštními úpravami rozumíme zejména nepřímá zesílení,
změny statického systému a předpínání. V této skupině jde
vesměs o rekonstrukce z průvozních důvodů, omezené nebo trvalé
životnosti, kdy splnění provozního požadavku Je dosahováno
vhodným spojením částí staré konstrukce a nových dílců do re
konstruovaného celku často i změněného tvaru, případně static
kého systému. V této skupině rekonstrukcí se nabízí nejvíce
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-

možností vyhledaní originálních, ekonomicky výhodných řešení.
2.4. Způsob provádění
Způsob provádění rekonstrukcí rozlišujeme především
podle toho, zda se Jedná o práce:
- za provozu /plného nebo sníženého/
- za přerušeného provozu
Časté Jsou případy kombinace obou způsobů provádění, kdy
provádění za přerušeného provozu Je vyhrazeno Jen pro práce
za provazu neproveditelné}
2.5. Zkratky používané v tomto technologickém pokynu.
OK
VP
R

-

Ocelové konstrukce
Vysokopevnostní /např. šrouby/
Výpočtové mezní namáhání

3. Příprava rekonstrukce
Příprava rekonstrukce by měla začínat dvěma fázemi,
v nichž se získávají a posuzují podklady pro konečný návrh
řešení.
V první fázi, vycházející z provozního požadavku se pro
vádí na základě dostupných podkladů předběžné technicko-ekonomické posouzení možných variant úpravy provozu a konstrukce.
Snahou Je vybrat nejrhodnější rekonstrukční záměr, případně i
srovnatelný záměr nové výstavby, přichází-li v úvahu.
Ve druhé fázi Je potom prováděn podrobnější průzkum
konstrukce. Jehož zaměření Je Již dáno variantami rekonstruk
čního záměru. Průzkum spočívá především v prohlídce a v za
měření konstrukce, na než může navázat vypracování dokumentace
podle skutečného provedení. V rámci průzkumu lze též pro
vést experimentální ověření chování konstrukce.

7

Zvláštního významu nabývají při rekonstrukcích otázky
materiálové, zejména u konstrukcí starších. 0 této proble
matice je

pojednáno samostatně v kapitole 4.

Zásadně je třeba věnovat vždy dostatek úsilí přípravě,
získání všech dostupných podkladů, na jejichž základě je pak
z hlediska hospodárnosti vybráno konečné řešení.
Náklady na "nadbytečný" podklad bývají obvykle zanedba
telné v porovnání se ztrátami, vzniklými z nedostatečně
podloženého rozhodnutí. Je nutné si však uvědomit, že každou
rekonstrukci Je třeba realizovat v co najkratší době, nemá-li
klesat její efektivnost. Nelze tedy na druhé straně zaměnit
získání "přesných" podkladů za několikaletý výzkum.
3.1. Základní podklady pro předběžné posouzení
Základním podkladem rekonstrukčního záměru Je požadovaná
zatěžovaoí třída nebo určení najmenší zatížitelnosti a poža
dovaný průjezdní průřez pro než má konstrukce sloužit. Tyto
údaje obdrží projektant OK od investora.
Archivní doklady o OK by měly být k dispozici u správce
objektu. 7 ideálním případě bychom měli mít k dispozici:
- projekt konstrukce na úrovni prováděcího projektu
- dílenské výkresy konstrukce
- doklady o materiálu a Jeho zkouškách
- protokoly o zatěžovaoí zkoušce
- dokumentaci o změnách provedených na konstrukci během
doby jejího užívání.
Ve většině případů, zvláště pak u konstrukcí menšího
rozpětí většina dokladů o OK chybí nebo jsou neúplné. Potom
nezbývá než provést zaměření konstrukce a zhotovit technické
podklady pro řešení rekonstrukčního záměru. Prohlídku kon
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strukce aa místě, spojenou a kontrolou archivních dokladi
a zaměřením pro jejich doplnění 5i prohloubení Je třeba vždy
považovat Jako zásadní požadavek.
Pro předběžné posouzení konstrukce může dobře posloužit,
znalost výrobce a rok výroby OK. Porovnání někdejších a sou
časných nároků na základě dříve a nyní platných předpisů a
norem může usnadnit první zběžnou orientaci.
Nejdůležitější informací o konstrukci určené k rekon
strukci Je materiál ze kterého byla konstrukce vyrobena.
Pro první informaci nám může dobře posloužit znalost výrobce
OK a doba její výroby. Tyto údaje Jsou zejména důležité
pro konstrukce z období mezi rokem 1880 až 1923, hdy se
v našich zemích užívalo k výrobě mostů svářkové a plávkové
železo /ocel/. O materiálu viz samostatná kapitola 4.
3.2. Průzkum konstrukce
Prohlídku a případné zaměření konstrukce na místě musí
zásadně vést projektant, který bude navrhovat rekonstrukci.
Zaměření začne zjištěním hlavních rozměrů, t.J. rozpětí,
volná šířka na mostě, vzdálenosti příčníků a podélníků,
systém ztužidel.
V přehledném schématu konstrukce zachytíme pokud možno
naměřené průhyby a nadvýšení.
Veškerá měření tlouštěk materiálu, svarů, nýtových hlav
provádíme zásadně Jen na místech předem očištěných od nátěru,
případně oklepaných od rzi. Tlouštky materiálu měříme po řád
ném očištění na dvou až třech místech. Válcované průřezy
procházely stálým vývojem a charakteristika pouze výškou
nebo šířkou příruby nebývá mnohdy dostačující. Často lze
na válcovaných profilech nalézt válcovní značky. Doporučuje se
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důsledné proměření celého profilu.
Při zaměřování spojů nakreslíme nejprve dispozici spoje,
tvar, rozměry, tlouštku atyěníkového plechu a fixujeme jeho
polohu nejlépe vůči osovému systému.
U svarů věnujeme pozornost jejich provedení, zejména
s ohledem na vruby. Současně prohlédneme i stav okolního
materiálu.
Při určování průměru d nýtů měříme zpravidla průměr D
několika hlav. Průměr dříku potom d * 0,66 D
Pokud je konstrukce zkorodována, je třeba^provést zamě
ření na tolika místech, abychom obdrželi postačující obraz
orozložení koroze, o hodnotě minimálních tlouětěk materiálu
o rozevírání styčných spár vlivem koroze apod.

4. Materiál konstrukce
Na rozvoj výstavby kovových mostních konstrukcí mela
rozhodující vliv průmyslové výroba kovů po roce 1785. Zejména
to byla výroba šedé litiny a kujného železa /svéřkové železo/
v pudlovacích pecích.
V 19. století se objevuje výroba železa v tekutém stavu
/plávkové železo/ rozmanitými technologiemi, jako např.s

- kelímkové u fy. Krupp /1811/
- Bessemerova /1855/
- Siemens-Martinova /1865/
- Thomasova /1878/ ve Vítkovicích a na Kladně

4.1. Šedá litina

Sedá litina ae vyráběla ze surového železa tavením
v kuplovně. Litina vykazuje velkou pevnost v tlaku, ale
malou pevnost v tahu. Je vhodná pro odlévání a dodatečné
povrchové opracování.
Litiny se používalo na výrobu ložisek, obloukových
konstrukcí /tlačené/, tlačených prvků příhradových kon
strukcí a sloupů.
4.2. Svářkové železo
Svářkové /kujné/ železo se zpracovávalo v těstovltém
stavu v pudlovacích pecích a kováním pod buchary. Charak
teristická vlastnost - vláknitá struktura s vysokou tažností
ve směru válcování, nízká tažnost napříč vláken. Dobrá odol
nost proti korozi.
Použití vhodné pro tažení i tlučené prvky příhradových
konstrukcí. Spojování nýty, šrouby a čepy.
Obecně není svářkové železo vhodné pro svařování nebo
navarování.
4.2. Plávkové železo
Plávkové železo /ocel/ se vyrábí v tekutém stavu v konver
torech za vysokých teplot s přidáním potřebných přísad a
za přístupu vzduchu - v dnešní době kyslíku. Mechanické vlast
nosti oceli Jsou vyšši než u svářkovóho železa a jsou prak
ticky stejné po směru i napříč směru válcování.
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Spojování J6 možné pomoci nýtů, šroubu, VP šroubů a
svařováním,
4.3. litá ocel /ocelolitina/
se nej častěji užívá pro výrobu mostních ložisek a
pro zhotovení složitějších uzlů konstrukcí.
Spojování se provádí šrouby, VP šrouby, svařováním.
Po odlití se normalizačně žíhá a posléze se opracovávají
funkční plochy, popřípadě svarové hrany.
4.4. Kovaná ocel
Kovaná ocel našla užití u prvků velkých tlouštšk
/nad 60 mm/, na čepy a na složité konstrukční

a«ly

namáhané

prostorově.
4.5. Časové rozložení užití kovů
na mosty v Československu
Obr. 1 - Grafické znázornění časového rozdělení výroby
konstrukcí ze svářkového a plávkového železa

b

UTftOA

Ü)
OCCL

— výroba plávkového železa ve Vítkovicích a na Kladně
Thomasovou technologií se datuje od r. 1879
- podle starých rakouských předpisů /z r. 1892 a 1905/
smělo být na mosty užito bud železa svařkoveho nebo
plávkového, ale na témže moste vždy Jenom Jeden druh.
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- podle návrhu Čsl. řádu pro silniční mosty - viz Zprávy
veřejné služby technické č. 21 až 23 - 1923 se na nové
mosty smělo užívat jen plávkové železo /ocel/
- normou ČSN 1016/1926 byl zaveden jednotný název "Ocel"
pro veškeré kujné železo vyrobené v tekutém stavu.
4.5. Zkoušky materiálu
Nejsou-li k dispozici archivní podklady o materiálu
konstrukce je třeba provést zkoušky materiálu pro potřebu
rekonstrukce z odebraných vzorků na konstrukci. Před vlastním
rozhodnutím je třeba důkladně zvážit potřebný počet odebíra
ných vzorků a to jak z hlediska spolehlivosti vyhodnocení,
tak na způsob rekonstrukce /použití svařování, spojování VP
šrouby nebo nýtování/.
Rozhodneme-11 se pro provedení zkoušek, je třeba zajistit
odběr vzorků. Snahou je odebírat vzorky z míst, která nejsou
v místech max. napětí.
Obvykle se předepisují tyto zkoušky:
- zkouška tahem /trhací/
- zkouška lámavosti /důležitá pro svářkové železo/
- zkouška vrubové houževnatosti
- zkouška tavné svařitelnostl
U konstrukcí vyrobených z válcovaných profilů po roce 1925
často postačí výsledky zkoušky chemického složení. Porovnáním
obsahu jednotlivých prvků snadno ocel zaradíme a získáme vlast
nosti oceli. Chemické složení se např. snadno zjistí z odebra
ných pilin po odvrtání otvoru. Materiály s obsahem C do 0,2 %
mohou být v zásadě dobře svařitelné.
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5. Zesilování
Podle klasifikace a definice jednotlivých druhi rekon
strukce v kap. 2.3. rozumíme pod pojmem zesílení pouze zesi
lování prúřezi konstrukčních prvků připojením zesilujících,
přímo spolupůsobících částí, tedy zvětšením průřezové plochy.
Návrh a posouzení zesilovaného prutu představuje vždy
obtížnější úlohu než návrh nové konstrukce, a to pro rozdíl
nost materiálů v zesilovaném průřezu, vazbu na danou dispo
zici a hlavně stav napjatosti zesilované části.
Zesilovaný průřez budeme ve většině případů předpokládat
ve stavu působení vnějšího zatížení určitého stupně. Případ
zesilování v odlehčeném stavu je Jen zvláštním jednodušším
případem.
5.1. Tažené pruty
Při návrhu a posouzení zesilovaného taženého prutu
použijeme výpočet podle mezních stavů. Uvažovat s využitím
plasticity průřezu ve výpočtu není u mostních konstrukcí
přípustné. Tím se prosté zesilování tažených prutů stává
značně nevýhodné, poněvadž rozhodujícím místem pro dosažení
mezního napětí je za všech okolností původní část zesíleného
průřezu. Viz obr. 2.
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Obr. 2 - Napjatost zasílaného taženého prutu

5

.
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kde A1 /Ag/ je plocha zesilované /zesilující/ části průřezu
Ng - výpočtová síla pod jejímž působením se zesilování
provádí
Np - výpočtové síla působící po zesílení
R - výpočtové pevnost materiálu
V případech, kdy napětí při kterém se zesilování provádí,
vyčerpává značnou část výpočtového namáhání zesilovaného
prutu se může prosté zesílení stát neproveditelným a je
třeba užít např. zesílení za pomoci předpínání, při němž
by během zesilování byla napjatost v zesilovaném průřezu
postupně snižována připojováním předpínavých zesilujících
prvků nebo zesilování provádět na konstrukci bez napětí,
tzn. např. podepřenou na lešení. Zesilování tažených prutů
ocelí vyšší pevnosti nemá opodstatn&í.
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5.2. Tlačené pruty
Při zesilování tlačených prutů se předpokládá, 2e alespoň
přibližně platí, že
R1" V
tedy případ zesilování materiálem v zásadě stejné jakosti.
Zesilování ocelí vyšší pevnosti se u tlačených prutů prak
ticky neuplatní.
Při výpočtu zesílení tlačených prutů pod zatížením
je třeba dodržet podmínku

Hg

HP

_

^

+ ^2/ 'fz
kde A^/Ag/ j« plocha zesilované /zesilující/ části průřezu
Ng výpočtová síla pod jejímž působením se zesilování
Np -

provádí
výpočtová síla působící po zesílení

'fz

součinitel vzpěrnosti zesíleného prutu

~

Základní podmínkou hospodárného zesílení je dosažení snížení
štíhlosti, t.j.

y>

y?

kde Ýjf je součinitel vzpěrnosti zesilovaného prutu.
Splnění podmínky vyjadřuje snahu o maximální využití zesíleného
průřezu zvýšením poloměru setrvačnosti celku.
Uvádíme příklad porovnání zesílení dvou případů tlačeného
prutu I šesti různými způsoby,

víz.

s+r-

'19

Jako zesilovaný prut je zvolen profil I 20. Mezní výpočtové
namáháni předpokládáme
- Rg - 210 MPa.

16

Stupen zatížení oři zesílení

Hg

*0,33
K výpočtové mezní síle

^ zesilovaného prutu ve vzpěru

’1 Icr

RiAi/y

zavedeme využití průřezové plochy zesilovaného průřezu
kr

^ - Tr-

'ťjj

■ ^

A1K1
Dvě provedení zesilovaného prutu, označená A a B, se liší
vzpěmou délkou, která Je u případu B poloviční oproti A.
Šest různých způsobů zesílení je zobrazeno v tab. 1.
Při úvahách o účinnosti a hospodárnosti toho či onoho způzobu zesílení se neuvažuje s tím, že při zesilování v reál
ném případě může být některý způsob vyloučen místními pomě
ry, zejména požadavky minimálního nebo omezeného obrysu
prutu po zesílení s ohledem na provoz. Rovněž není do srovná
ní zahrnuta pracnost a náklady na rekonstrukci na ten či
onen způsob, jež mohou být místně značně rozdílné a nabýt
někdy rozhodující váhy pro volbu způsobu zesílení.
K výpočtové mezní síle
pod zatížením
Nzkr - RlA • ^ Z1

ve vzpěru prutu zesíleného
Z1 -^/ /

definujeme využití plochy zesíleného průřezu
N

%

zkr

Rj/Aj +

1 +^>t /l —J^Z •

/I +

jako poměr výpočtových mezních sil ve vzpěru a v prostém tlaku
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Jako další ukazatele pro posouzení efektivnosti zesílení
tlačeného prutu zavedeme - účinnost zesílení průřezu
ve tvaru

Hjkr

u2

”

Uj

kr

............ .
h *2

tedy jako poměr přírůstku výpočtového kritického zatížení
ve vzpěru k výpočtovému zatížení zesilující části průřezu
v prostém tlaku, poměrnou účinnost zesílení Up ve tvaru
Áč—

u

P
tedy jsüco poměr dosaženého stupně přitížení
k danému
- poměru ploch zesilující a zesilované části průřezu.
Využití plochy průřezu v^/pro zesilovaný prut I 200
jsou zřejmá ze záhlaví tah. 1 pro případ A i B.
Pro oba případy, A i B a zvolených šest způsobů zesílení
je dále v tab 1 - pokračování vyčíslena plocha zesilujícího
průřezu Aj, poměr ^ a výpočtová mezní síla v prostém
tlaku
R^. Dále je uvedena štíhlost slz zesíleného průřezu,
odpovídající vzpěrnostní součinitel /z a mezní výpočtové na
máhání ve vzpěrném tlaku \Yz . Je vypočtena mezní výpočtová
síla N

pro zesílený prut. Z této mezní výpočtové síly je

vypočteno využití zesílené průřezové

plochy/^z .

Dále je vyčíslen přírůstek mezní výpočtové síly
A

“

Sz kr “ ®1 kr

pro vyčíslení účinnosti zesílení A'j , stupen přitížení Áp
pro zesílený průřez a odpovídající poměrná účinnost/^.
Zejména porovnání v případ* A /případ větší štíhlosti/
znázorňuje rozhodující úlohu umístění zesilující plochy Ag
v průřezu z hlediska efektivnosti zesílení. Při způsobech
zesílení 1,2 a 3 jo dodána stejná plocha Aj různými způsoby.
Při způsobu 1 je při^U- 1,19 dosaženo využití ^ « 0,364
o Ap « 2,47. Zesílení pro téměř stejné přitížení I Ap - 2,40/
je dosaženo způsobem 6

přiyU » 0,38 a

■ 0,565.
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Způsoby 1, 2, 3 ukazují důsledky různého připojení zcela
nebo prakticky stejné průřezové plochy a rozdíly ve využití
zesíleného průřezu^, v účinnosti zesílení///2a tím i v dosaženém
stupni přitížení Áp •
Při jednotlivých způsobech dosahují stupně přitížení
značně rozdílných hodnot. Porovnání také ukazuje, jak zesílení
pro přibližně stejnou hodnotu stupně přitížení^^o lze dosáhnout
se značně menší plochou zesilujícího průřezu při jeho vhodné
volbě a umístění.
2 hlediska využití celku zesílení průřezové plochy /^z /
jsou na prvním místě způsoby zesílení 4 a 5« 8 hlediska
účinnosti zesílení /sU,t/ se jako nejefektivnějěí jeví způsob 5.
Ukazatel
přímo odpovídá dosaženému snížení štíhlosti prutu
jako celku, zatímco účinnost zesilující části průřezu
kolik přípojné plochy bylo třeba vynaložit k "mobilizaci"
plochy zesilovaného průřezu snížením štíhlosti.
Nejnázornější obraz o efektivnosti zesílení dává poměrná
účinnost zesílení
. Podle tohoto ukazatele jsou výhodné
způsoby 4 a 6. Zejména způsob 4 je všestranně výhodný, pokud
jde o výdaj materiálu a jeho využití.
Srovnání případu A i B ukazuje, jak rozdíl ve štíhlosti
nezesíleného prutu, navíc za jistého stupně zatížení při ze
sílení/^ , ovlivňuje efektivnost zvoleného způsobu zesílení.
Při zmenšení štíhlosti zesilovaného prutu se rozdíly mezi efek
tivností jednotlivých způsobů zesílení zmenšují.
Zejména porovnání dosažených stupňů přitížení ukazuje
snížení těchto rozdílů. V limitě, při prostém tlaku, by už
stupně přitížení byly úměrné Jen připojované ploše zesilu
jícího průřezu.
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Tab. 1 - Porovnání různých způsobů zesílení tlačeného
průřezu I

1

- 704 k5

____ J

11
11
11

1
1

1
1

1
1
1

!i

3 350 mm2

iy » 18,7 um

1

ix • 80 mm

Jý - 0,33

210 HPa

Základní profil I 200

0,285

60,0

200

0,28

B

1 500

80

0,694

146,0

490

0,70

1

160

1

3 000

1

k

1

sU
1

Ij^ /mm/

Případ

Způsob zesílení
1

2

3

4 x 1. 63.63.4

2 UE 200

4 x ^ 20
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Tab. 1 - Pokračovaní

Zpisob zesílení
A2 /mm2/

A2R2 /kN/
Á2
......

i
__/z______
R^/MPa/
Nzkr/klí/

O
o
o

^ z
ANkr /lcN/

2

3

4

5

6

4 000

4 000

4 000

1 990

4 680

1 260

840

840

840

418

984

264

1

1.19

121
0,44

1,19

81
0,69

1,19

68
0,76

0,59

1,4

39

54
0,83

0,83

0,39

92
0,62

93

145

160

175

188

130

561

884

964

B20

1 220

546

0,364
361

0,573
684

0,625
764

0,73 0
>20

0,725

1 020

0,565
346

II
N
>
řH
«<

Atz
d\P

AI p

0,430

0,815

0,910

1,482

1,037

1,310

2,47

4,09

4,49

3,77

5, 77

2,40

2,08

3,44

3,77

6.4

4, 12

6,32
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Tab. 1 - Pokračovaní

Způsob zesílení

6

20

46
0,87

0,95

0,93

0,91

0,88

0,80

27

34

41

61

5

500

nun/

í -

Rl)z/MPa/

168

186

191

196

200

5Z kpAN/

1 013

1 121

1 152

917

1 298

0,657

1

V

0,747
0,727|^ 0,747
631

A Nkr /kII/

I

662

523

182,5
765

o.eigj
0,819 0,770 0,791
427

808275

M
►

M, 1

PQ
Á P

Jtp

0,623

0,751

0,789

1,021

0,822 1,042

1,74

1,96

2,03

1,54

2,32

1.23

1,46

1,65

1.71

2,61

1,66

3.24

-
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5.3. Pruty namáhané ohybem
Při návrhu zesílení průřezu namáhaném na ohyb Je třeba
splnit podmínku :
i.
W1
kde

+
Wz • vz

Je výška původního průřezu
vz - výška zesíleného průřezu
~ výpočtový moment od zatížení při zesílení
O
í^, - výpočtový moment od zatížení po zesílení
Wj - průřezový modul nezesíleného průřezu
Wg - průřezový modul zesíleného průřezu

Současně musí platit:
z
Pro souměrný průřez Jsou uvedené vztahy graficky znázorněny
na obr. 3.

Obr. 3 - Napětí v zesíleném souměrném průřezu namáhaném
na ohyb
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Na obr. 3 Jaou znázorněny dvě možnosti mezního rozdělení
napětí podle dvou předcházejících rovnio. Napětí je vypočteno
podle klasické teorie pružnosti v zesíleném průřezu, symetrickém
před i po zesílení. Průřez v němž zatížení v okamžiku zesílení
vyvolává maximální napětí v krajních vláknech a /obr. a/, je
zesílen. Po zesílení dosáhnou mezní hodnoty napětí
bud
krajní vlékna původního průřezu /b/, nebo krajní vlákna zesilu
jící části průřezu dosáhnou mezní hodnoty napětí R2 /c/•
Základní zesilovaný průřez může mít velmi rozmanitý tvar,
který odpovídajícím způsobem ovlivní rozdělení napjatosti
od zatížení při zesílení. Samotne zesíleni lze provést nejruz—
nějšími způsoby, které ovlivňují rozdělení napětí.

o)

b)

o)

á)

Obr. 4 - Napětí v zesíleném nesouměrném průřezu namáhaném
na ohyb
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U nesouměrného průřezu /obr. 4/ namáhaného při zesílení
ohybem vyvozujícím napětí v krajních vláknech Sf , reap. ^ /a/,
mohou být připojeny zesilující součásti Ag a

co do veli

kosti a způsobu umístěni tak, že rozhoduje i nadále napjatost
na stejné straně průřezu jako před zesílením /b/.
Volbu Ag a Ag co do velikosti i tvaru lze ovšem také za
měřit na současné dosažení mezní napjatosti
v horních i
dolních vláknech /c/, předpokládá se při tom takové zabezpe
čení tlačeného pásu nebo způsob namáhání, kdy není nutné
udržet napjatost tlačeného pásu od svislého ohybu v nižších
mezích než taženého.
Konečně lze zesíleném dosáhnout rozhodujícího mezního
namáhání na opačné stráni průřezu než před zesílením /d/.
Z obr. 4 je zřejmé, že dosažení symetrie průřezu po zesí
lení při zatížení jen zmírní rozdíly mezi napjatostí horních
a dolních vláken /případ b/, teprve volba asymetrie, úměrná
stupni zatížení při zesílení
/případ c/ způsobí současná
dosaženi mezní napjatosti v taženém i tlačeném pásu při asy
metrickém průřezu.
Každý nýtovaný symetrický průřez, který zesilujeme
pod zatížením a u nějž Jsme nuceni odpojit během zesilování
část nebo všechny pásnice Jednoho pásu, zesilujeme nakonec
jako průřez nesoumšrný a obdržíme v něm výsledná rozložení
napjatosti podle obr. 4 a nikoliv podle obr. 3.
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Obr. 5 - Zesílení průřezu namáhaného na ohyb při zachovám
konstrukční výšky
Místní podmínky a omezení mohou vést k nutnosti provést
zesílení při zachování st évající výšky průřezu /obr. 5/.
Potom rozhoduje vždy napjatost zesilované, původní části prů
řezu, zesilující část přebírá jen část napjatosti od zatížení
po zesílení, odpovídající její poloze v průřezu. Tento způsob
zesílení, kdy
^ » J® vždy materiálovš méně hospodárny
než zesílení při vz>
Zlepšení lze dosáhnout např. připojením zesilující části
v taženém pásu za využití předpětí
5.4. Předpínání
Rekonstrukci předpínáním rozumíme provedení takových
opatření, kterými se stav vnitřní napjatosti konstrukce
příznivě upraví vůči stavu napjatosti, jež bude vyvolán zatí
žením po úpravě.
Podle míry využití v návrhu lze předpínání při rekon
strukcích rozdělit na s
- připojení zesilujících částí pod napětím k vyrovnání účinků
zatížení, pod nímž se úprava provádí, jde prakticky o rekon
strukci některým z obvyklých způsobů dříve uvedených zesílení.
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- záměrné zavedení predpínacích

prvků, při kterém zavádíme

do stávající konstrukce záměrně předpínací prvek tak,
abychom jeho působením příznivě změnili stav vnitřní napjatosti
konstrukce natolik, aby byla schopna přenést zvýšené pro
vozní úěinky.
5.4.1. Předpínání při zesilování tažených prutů
Zesilujeme-li tažený prut plochy Aj^ pod zatížením N ,
které v něm vyvolává napětí
a protažení £,/ připojením 8
přídavného průřezu plochy AgVobr. 6 a/ bez zvláštních
opatření, obdxžíme po spojení obou částí v celistvý průřez
a zatíženi celku silou Np obraz rozdělení napjatosti
podle obr. 6 b, kde v původní části průřezu bude napětí:

O J - Oý + fD p
v připojené části průřezu pak napětí

G'l ~ h p
přičemž
f.-

_!e„_

,
o

é

'p

A'

A1 + A2

Chceme-li za pomoci předpínání připojit novou zesilující
část průřezu tak, aby před zavedením zatížení na zesílený
prufc v něm bylo vyrovnané napětí % od zatížení silou Jí , t.j.
i
8

Jí

/

A1 4 A2
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jo třeba, aby v zesilované a zesilující části před jejich
průběžným sepnutím nastalo rozdělaní napjatosti a vnitřních
sil podle obr. 6 c. Při dalším zatěžování se napětí v zesí
leném průřezu rovnoměrně zvyšuje podle obr. 6 d.

Q)
Sc
Jfai

Ä. Ä
ea.

^

%h/l

ä

et

f4

£<,
£.4,

Obr. 6 — Napětí a deformace v taženém průřezu zesilovaném
za předpínání
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Použití předpinání při zesílení Je zvláště výhodná
oři velkém zatížení při zesilování, t.J. hodnotou
.

7
Použití předpinání při zesílení poskytuje možnost vý
hodného užití ocelí vyšší pevnosti,
5.4.2. Předpinání při zesilování ohýbaných prutil
Při užití předpinání při zesilování taženého pásu ohý
baného prvku pod zatížením zavádíme do zesilujícího taženého
prutu před Jeho připojením do průřezu předpínací sílu P
na rameni ez. Vzdálenost ea odpovídá vzdálenosti působiště
síly P od neutrální osy průřezu. Volba velikosti předpínací
síly a Jí odpovídajícího momentového průběhu závisí na způ
sobu zatížení po zesílení a příslušných vyvolaných účincích.
Příklad průběhu momentu po nosníku viz obr. 7.

A

nim 111 m rm 111111 li

as
*4

i

Jl

b)

Mnnr
i

C)
fb •

gZ^řfT

Obr. 7 - Průběh momentů na nosníku předpJatém pod zatížením
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5.5. Konstrukční provedení zesilování
Připojování zesilující části k původnímu, zesilovanému
průřezu provádíme v zásadě buď mimo konstrukci při provizorním
nahrazení zesilovaného prvku, nebo přímo v konstrukci, na prvku,
který je do ní zapojen.
Tato okolnost ovlivňuje výběr konstrukčního provedení
i druh připojení. Při práci na vyjmutém, odlehčeném prvku je
návrh ovlivněn jen montážními podmínkami prováděaí.
Při zesilování prvku zapojeného do provozovaného
konstrukčního celku, komplikuje návrh napjatost zesilované
části v průběhu prací i možnost vyvodit druhotné účinky i
do ostatních částí konstrukce, např. při použití svařování.
Rozhodnutí mezi použitím svařování, nýtování, případně
lepení k připojení zesilujících částí ovlivňuje zásadním
způsobem výběr možných konstrukčních provedení.
5.5.1. Svařování při zesilování
Podmínkou pro připojení zesilující části průřezů pri
varením je svařitelnost materiálu zesilovaného průřezu
a příznivé podmínky provádění svarů na místě /přístupnost/.
Svařování při zesilování má vždy charakter svařování
na montáži, přičemž se může jednat o práci na prvku ve stavu
jisté napjatosti od působícího vnějšího zatížení. Návrh zesí
lení musí být proto spojen i s návrhem postupu svařování.
Je třeba sledovat tyto základní požadavky:
- dodržet symstrické rozvržení svarů i postupu jejich pro
vádění, aby nedošlo k vyvolání nepříznivých jednostranně
působících pnutí z podélného smrštění svaru
- pro snížení nepříznivých účinků podélných pnutí užívat
elektrod menšího průměru a provádět svary přerušovaným
krokem
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- při volbě tvaru svaru dbát na účinky pnutí v příčném směru
- postup při připojování zesilující části volit tak, aby ne
došlo předem k jejímu upnutí a aby se její deformace při sva
řování mohly volně rozvinout
- vhodnou volbou detailů zabránit hromadění svarů a tvoření
vrubů
- u mostních konstrukcí musí být všechny svary průběžné. Použití
přerušovaných svarů z důvodu koroze a vrubů vzniklých na kon
cích svarů není přípustné.
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Obr. 8 - Zesíleni válcovaných prCkřezá
Při volbě tvaru zesílení je třeba posoudit zda bude
možné spolehlivě provést svary s ohledem na polohu svařováni.
Návrh tlouštěk svarů provádíme dle obecně platných zá
sad uvedených v normách. U nosníků namahanych svislým ohybem
dimenzujeme přípojné svary vždy na posouvající síly. odpoví
dající plné únosnosti průřezovéba celku. Nepřihlížíme tedy
k teoretickému rozdělení napětí při zesílení pod napětím,
z něhož může vyplynout menší využití zesilující části i celku
průřezu.
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5.5.2. Nýty, šrouby a VP- šrouby při zesilování
Připojování zesilující části nýty, šrouby nebo VP - šrouby
může vést při potřebě roznýtování zesilovaného složeného průřezu
k dočasnému oslabení prvku proti původnímu stavu, což pro návrh
a posouzení prutu zesilovaného pod zatížením má stejný účinek
jako zvýšení stupně zatížení při zesílení

.

Obtížná a nákladná zůstává příprava otvorů v zesilované
části konstrukce, kde jsme vázáni její polohou. V každém
případě se otvory v zesilující části předvrtávají na průměr
o stupeň, výjimečně i o dva stupně, nižší a na konečný průměr
se společně se zesilovanou částí přestruží při montážním
sestavení.
Při rekonstrukcích se připouští výjimka z běžných kon
strukčních zásad :
- použití průměru nýtu /šroubu/ o stupen vyššího, než je
pro daný prvek obvyklé.
Pokud průměr nýtových otvorů nezvětšujeme, je třeba po
čítat při výměně nýtů s větší délkou surového nýtu než u nové
konstrukce. Uvádí se hodnota délky dvou průměrů pro závěsnou
hlavu.
Práce spojené s výměnou a zesilováním nýtů musí prová
dět zkušení zámečníci za odborného dozoru. Roznýtování se
dříve provádělo odseknutím hlavy nýtu křížovým sekáčem, dnes
se běžně užívá autogenních hořáků, kterými se hlava odpálí.
Šroubů se užije v těch případech, kdy není možné na místě
zřídit pracoviště pro nýtování, u prací malého rozsahu nebo
pro připojení pomocných částí konstrukce. V některých případech
může být užití šroubů odůvodněno neprístupností součástí
pro obnovení nýtování bez zapojení dalších dílů konstrukce.
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Podle povahy a dôležitosti spoje předepíšeme potom užití
těsných šroubó. Matice zajištujeme pojistnými maticemi, pří
padně zaseknutím závitu nebo stehovým svarem.
VP - šrouby Jsou pro rekonstrukce velmi vhodné. Jejich
užitím oproti nýtům dosáhneme:
- zvýšení únosnosti při stejném průřezu, protože užití
VP - šroubů umožňuje zanedbat oslabení průřezu ve spoji
/pokud není větší než 20 %/, takže lze snížit rozsah
zesílení,
- příznivého rozložení napjatosti v průřezu oslabeném
otvorem, což má příznivý vliv na únavové namáhání profilu,
- výhodného montážního postupu
Přes nesporné výhody není u nás VP - šroubů při rekon
strukcích běžně užíváno. Využití VP - šroubů pravděpodobně
brání nutnost určení součinitele tření ve spoji, který zá
visí na zdrsnění styčných ploch na stávající konstrukci.
Přitom nejběžnšjší způsob úpravy povrchu styku Je opálení
kyslíkoacetylénovým plamenem, při kterém se lze prakticky
"dostat" na všechna místa.
5.5.3. Příklady zesílených válcovaných nebo svařovaných
průřezů
Některé příklady zesílení válcovaných průřezů Jsou
uvedeny v obr. 8 pro průřezy I, U, úhelník a trubku. Hladký
válcovaný nebo svařovaný průřez skýtá na rozdíl od složeného
nýtovaného průřezu širokou možnost výběru v připojení zesi
lující části.
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Zatímco všechny způsoby zesílení, uvedené na obr. 8
lze provést svařováním, jen u některých /I a, b, c, g, h, p,
2 a, d, f, g, 3 a, b, f, h/ lze zesilující část připojit
nýtováním nebo šrouby. Zesilování trubek je proveditelné
výhradně svařováním.
Příklady uvedené v obr. 8 udávají některé základní
možnosti zesílení běžných válcovaných, případně svařovaných
průřezů. Největší možnosti se nabízejí pro pruty tažené, kde
rozhoduje pouze hledisko zachování symetrie průřezu po ze
sílení, tedy zachování případu čistého centrického tahu.
Pro tlačené prvky jsme již vázáni podmínkou hospodárného
dosažení menší nebo nezměněné štíhlosti po zesílení, pro prvky
namáhané ohybem je třeba dosáhnout hospodárného umístění ze
silujícího materiálu od neutrální osy.
Nejrůznější možnosti přináší zejména průřez I. Způsoby
zesílení podle obr. 8 - 1 a, b, c jsou charakteristické
pro namáhání na ohyb, pro namáhání tlakem Jsou méně výhodné.
Při zesílení pro nízké stupně přitížení
lze pro tlačení
i ohýbané prvky dobře vystačit se způsoby 1 d, f. Pro ohýbané
prvky při olezení obrysem lze použít též alt. 1 e.
Způsob 1 g je příkladem možnosti zvýšení tuhosti přírub
pro vodorovné účinky. Nesymetrického i symetrického zesílení
pro ohýbaný prvek lze také dosáhnout stříškovitým připojením
úhelníků na přírubách. Dosáhneme tak zesilujícího účinku
současně se zvětšením tuhosti pásu v kroucení.
Způsoby 1 j, k, 1, m, n, o proveditelné svařováním,
jsou typické pro zesílení tlačených prvků, účinně snižují
štíhlost prvků po zesílení. Zesílení průřezů U, uvedené
ve 2. skupině, lze předpokládat ve většině případů na prvcích
tvořených symetrickou dvojicí těchto průřezů - potom na ně
lze aplikovat závady popsané u profilů I. Bude-li se jednat
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akutočně o Jednotlivý průřez U, pak a ohledem na možnosti
připojení nebo uložení bude namáhán většinou excentricky
a bude třeba v prvé řadě buď jej uvést na symetrický a
centrický namáhaný /2 a/, nebo zlepšit poměry Jeho namáhání
zesílením na uzavřený průřez svařováním /2 b, e/.
Prvky z úhelníků, tažené nebo tlačené, lze vesměs Již
předpokládat výhradně v symetrické dvojici, výjimečné pří
pady u starších konstrukcí Je třeba řešit především dopl
něním na symetrický stav /3 a/. Vhodné, zejména u tlače
ných prvků, Je zesílení na uzavřený průřez /3 e/.
Zesilování trubek, typických ideálních prvků, Je právě
na tlak dosti problematické. Při způsobu 4 a nelze prak
ticky nikdy dosáhnout splnění základní podmínky - snížení
štíhlosti po zesílení. Toho lépe dosáhneme zesílením seg
menty silnostěnných trubek /4 b/, nebo Jinými válcovanými
průřezy /4 c, d/.
5«5»4. Zesílení složených průřezů nýtováním
a/

b/

c/

d/

e/

tl

^ hrt
A
Obr.8.1- Příklady zesílení složených průřezů
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Na obr.a.ljsou uvedeny příklady složených nýtovaných
průřezů a jejich zesílení u souměrného a nesouměrného I pro
filu a u typického průřezu horního a dolního pásu příhradových nosníků.
Běžným způsobem zesílení složeného nýtovaného průřezu
je připojení další pésnice nebo více pásnic, příp. válcované
ho průřezu symetricky /a/ nebo jen k jednomu z pásů /b/.
Pro připojení zesilující části průřezu je třeba uvolnit
stávající nýtová spojení, případně je při provádění prací též
zesílit.
Uvolnění stávajících nýtových spojení lze v zásadě pro
vést buď v plném rozsahu celého připojovaného prvku, nebo
postupně.
Uvolnění v celém rozsahu je nejvýhodnější z hlediska
rychlosti a velikosti nákladů. Práce postupují roznýtováním,
osazením předvrtané zesilující části, slícováním předvrtaných
otvorů přestružením a zanýtováním.
Uvedený postup je však proveditelný v konstrukci jen
v době zastaveného provozu, za předpokladu nízkého stupně
zatížení při zesílení
, t.j. přípustných změn v rozložení
vnitřních sil v prvku vlivem jeho dočasného oslabení. V každém
případě je třeba průběh napjatosti v jednotlivých fázích
kontrolovat.

7

5.5.5. Zesílení složených průřezů svařováním
Obtíže se zesilováním nýtovaných složených průřezů
vedly k tomu, aby připojení zesilující části bylo provedeno
přivařením. Nevýhodou tohoto způsobu je však trvalé za
krytí nýtových hlav a tím vyloučení možnosti případných
oprav nýtů a nejistý stav koroze v uzavřeném prostoru
při porušení těsnosti nýtů. Proto tento způsob zesílení
doporučujeme jen u rekonstrukcí omezení životnosti.
a/

Obr

.2

b/

c/

d/

Připojení zesilujících částí na nýtované průřezy
svařováním pro rekonstrukci omezení životnosti
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Výhodnejä£ způsob zesílení složeného nýtovaného
průřezu svařováním je zesíleni tycovinou obdélníkového
průřezu. Viz obr. 9.

Obr. 9 - Zesilování složených nýtovaných průřezů
tycovinou
U všech výše uvedených

rekonstrukcí je třeba zdůraznit,

že je možné tyto práce provádět až:
- po podrobném materiálovém rozboru,
- po zkouškách vzorků navržených svarových spojů,
- podrobně vypracovaným pracovním postupem,
- spolehlivými svářeči za průběžné kontroly svářečských prací.
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5.6. Spoje a přípoje
Požadavek zesílení prvku vyvolává obvykle také potřebu
zesílení spojil a přípoji, ^edná se především o vzájemné
spojení prvki složených průřezi a dále o bezpečné připojení
zesíleného prvku do celku konstrukce.
Případy, kdy je třeba provést samotné zesílení spoji,
svari nebo nýti nejsou příliš časté. Po zesílení složeného
priřezu namáhaného ohybem dojde ke směném v napjatosti
spojovacích nýti, krčních a pásových. Je třeba vždy posou
dit zda není překročena únosnost nýti a případně spojovací
nýty zesílit. Zesilování nýti se provádí např. zvětšením
priměru dříku nýtu, zvětšením počtu nýti nebo zvýšením
počtu střižených ploch.
Zesílení prvku vyvolává nutnost odpovídajícího zesílení
jeho přípoje. Jednodušší provádění přináší řešení svařo
vaná. V některých případech nelze vystačit se stávajícími
styčníkovými plechy. Dovolí-li to materiál rozšíříme je přivařením a to vždy před připojením prvki zesílení.
Při řešení zesilování spoji vyvstává problém spolupisobení nýti a svari v jednom spoji. Kombinace nýti a svari
v jednom spoji se v nové konstrukci dle ČSH 73 1401 nedoporučuje. Miže-li však při řešení rekonstrukce přinést
výhodu, lze ji s ohledem na životnost rekonstruovaného díla
s určitými předpoklady

použít.

Zjištováním stavu napjatosti v kombinovaných spojích,
použitelných jen pro rekonstrukce, se zabývali ve svých po
kusech Kayser /5.1/, /5.2/ a Komerell a Bierett /5.3/.
Z provedených zkoušek vyplynul závěr, že účinnost kombino
vaného spojení spočívá především ve správném uspořádání,
které zlepší silový tok v přípoji tak, aby svary přispěly
ke snížení namáhání nýti a ponechaly jim přitom možnost
pružné deformace. Zkouškami při tomto uspořádání bylo pro
kázáno plné využití nosnosti svari a dvoutřetinové využití
nosnosti nýti na mezi pevnosti. Za všeobecně bezpečné lze
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pokládat přisouzení napětí od vlastní tíhy nýtlm od na
hodilého zatížení sváním.
Kaysérový zkoušky zároveň prokazují možnost použití
svařování na dobré svářkové oceli.

6.

Obnovy, dostavby, výměny

Obnovy, dostavby a výměny Jsou rekonstrukční práce,
při nichž Je doplňován nový materiál ve formě konstrukčních
dílci nebo konstrukcí.
Jejich společným znakem Je navázání nového řešení
na stávající dispozice. Tento znak Je rozhodující zejména
u dostaveb nebo výměn, pro posouzení, zda Ještě Jde o re
konstrukci OK.
Výměna Je druhem rekonstrukce Jen tehdy, zasahuje-ll
nový konstrukční celek do starého. Jde např. o výměny
mostních konstrukcí v situačně nezměněných trasách apod.
Yyměnujeme-li mostní konstrukci za novou tím zpisobem, že
provádíme novou výstavbu bez Jakékoli vazby na stávající
OK nebo bez zásahu do ní, nejde Již o rekonstrukci, ale
o běžnou novostavbu.
Rozdíl mezi obnovou a výměnou Je dán rozdílem mezi sta
rou a novou konstrukcí nebo částí, Jež Je obnovována nebo
vyměňována. Pokud Je nová konstrukce nebo nová část konstrukce
shodné se starou konstrukcí nebo starou částí konstrukce.
Jedná se o obnovu. Jde-li o nahrazení konstrukčních dílci
nebo konstrukcí novými, podstatně změněnými konstrukčními
dílci nebo konstrukcemi Jde o výměnu.

41

6.1. Obnovy
Důvodem k obnově Je vždy stav konstrukce, ohrožující
nebo znemožňující stávající provoz. Častou příčinou vyvo
lávající potřebu obnovy Je poškození konstrukce korozí,
která byla způsobena špatnou údržbou. Nejčastějším důvodem
k obnově ocelových konstrukcí Je jejich poškození živel
ními pohromami a haváriemi vozidel.
Důvodem k obnově konstrukčního dílce, který byl místně
nebo v celém rozsahu poškozen nebo zničen může být;
- mechanické poškození /průrazy, trhliny, přetržení, zlomení/,
- vyboulení, vybočení ze stráty stability,
- korozní Jevy
Obnova poškozeného konstrukčního dílce se provádí bud
přímo v konstrukci bez vyjmutí dílce, nebo po Jeho vyjmutí
mimo konstrukci.

/

Obnovovaný dílec Je třeba posoudit na zatížení, Jímž
projde ve fázi oslabení o nahrazovanou součást průřezu.
Po obnovení původního průřezu dojde k rozdělení napjatosti
Jako u zesíleného průřezu.
Pokud nelze průběh a velikost napětí v některé z uvažo
vaných fází obnovy připustit. Je třeba zřídit montážní pode
pření konstrukce nebo provést provizorní nahrazení obnovo
vaného dílce.
Obnovou zeaílením rozumíme připojení nového materiálu
do Jiného místa průřezu pro nahrazení poškození části, např.
dle obr. 10 v případě nosníku poškozeného korozí.
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Obr. 10 - Obnova nosníku zesílením
a - správně,

b - chybně

Úpravy vedoucí k zakrytí míst poškozených korozí /obr. 10 b/,
kde může dojít k nekontrolovatelnému vytvoření nového ložiska
koroze není možné připustit. Výjimkou může být předchozí obno
vení poškozené styčné plochy otryskáním a metalizací zinkem a
hliníkem, případně otryskání zkorodované písnice, nanesení
plastbetonu a bezprostřední připojení zesilujícího prvku.
Plastbeton tak vyplní korozní prohlubně a zamezí přístupu
atmosféry do styku písnic.
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6.2. Dostavby
Dostavby jsou rekonstrukce, při kterých se objemové zvyšuje
kapacita konstrukce pro provoz, přičemž stará i nová část kon
strukce tvoří vzájemně se ovlivňující celek. Častým případem
dostavby je např. rozšíření stávajících silničních most i.

6.3. Výměny
Důvodem výměny je vždy taková změna provozu, které již
stávající konstrukce nevyhovuje a jiný druh rekonstrukce by
byl neproveditelný nebo neekonomický.
Výměny nosných částí lze rozdělit podle rozsahu a způsobu
provádění na:
- výměny konstrukčních dílců nebo prvků,
- výměny konstrukcí jako celků.
Za výměnu konstrukčních dílců považujeme např. výměny
podélníků, ztužidel.
Rekonstrukce výměnou některých dílců je výhodné provádět
za těchto podmínek:
- únosnost hlavních nosných prvků je postačující /např. hl.
nosníky/
- připojení vyměněné části do stávající konstrukce je konstrukčně
proveditelné
- pokud je vyměňovaný prvek ve fázi výměny pod napětím a
spolupůsobí s konstrukcí mostu jako celek je třeba, aby
tento prvek bylo možno provizorně odlehčit a vyřadit
za pomoci montážních pomůcek.
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K výmenám konstrukčních dílců patří i výměny prutů
příhradových nosníků, výměny rámových příčlí v portálech
horního zavětrování mostů s dolní mostovkou při zvýšení
průjezdního profilu. Najčastejším případem výměn bývají
mostovky.
7. Příklady rekonstrukcí
Příklad rekonstrukce mostu /ev. č. 005-4676 Háj u Opavy/.
Příklad ukazuje několik možností úprav /zesílení, výměna
částí konstrukce a předpínání/ v závislosti na požadavcích
kladených na rekonstruovanou ocelovou konstrukci.
Podle výpočtu zatížitelnosti mostu, který provedl Dopravoprojekt Ostrava v roce 1983 byla předepsána normální zatí
žitelnost 8 tun a zatížitelnost výhradní 15 tun.
7.1. Popis původního stavu
Konstrukce byla vyrobena kolem roku 1910. Přesné datum
výroby ani výrobce se nepodařilo zjistit. S největší pravdě
podobností byl most navržen na tehdy platné nahodilé zatížení,
t.j. zatížení rovnoměrné 460 kg/m^ a nápravové tlaky od sil
ničního válce 10 tun.
Nosnou ocelovou konstrukci tvoří dva příhradové hlavní nosníky
s parabolickým horním pásem. Rozpětí mostu činí 36,9 m. Délka
příhrad 4 850 mm. Horní pásy jsou ve středních dvou příhradách propojené a vyztužené horizontálním příhradovým ztužidlem ukončeným rámovým portálem. Horní pásy tvaru T a dolní
pásy tvaru I jsou nýtované. Svislice Jsou příhradové v rovině
kolmé k ose mostu a Jsou s příčníkem propojeny rámovým koutem.
Svislice s příčníky tvoří polorám, reap, uzavřený rám, stabi
lizující horní tlačený pás hlavního nosníku. Diagonály tvořené
jedním úhelníkem L 70.70.7 Jsou uspořádány do kříže. V úrovni
dolní hrany dolního pásu je křížové větrové ztužidlo, které
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pŕenáäí příčné zatížení od větra a účinky bočních rázů do lo
žisek. Dispoziční uspořádání viz obr. 11.
Současnou nosnou konstrukci mostovky tvoří podlažnice
z TR á 108 x 4, které jsou podepřeny na podálnících z pro
filů I 300. Ha koncích Jsou trubky uloženy na dolním pásu
hlavního nosníku. Osová vzdálenost podélníků Je 800 mm. Trubky
na mostovce nejsou původní, nahradily v padesátých letech
profily Zorés.
Vlastní vozovka byla vytvořena vrstvou makadamu v tl.
120 až 150 mm 3 penetračním asfaltovým nátěrem a vrstvou
asfaltového betonu v tl. 100 mm.
Příčníky Jsou u krajů, t.J. u hl. nosníků plnostšnné,
ve střední části Jsou príhradové s parabolickým spodním pásem
na rozpětí 4 420 mm.

5 SCO

Příčný řez mostem víz obr. 12

4 eso

Obr. 11 - Pohled na most
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Mostovka tvořeni příčně uloženými trubkami
i 108 x 4
na podélníky a příčníky nevykazuje zjevné vady. Případné po
žadavky na zesílení nebo výměnu vyplynou se statického výpo
čtu. Zvláštní pozornost bude třeba věnovat příčníku, který
má ve své příhradové části mimostyčně připojené diagonály.
Ložiska jsou pohyblivá a pevná, vyrobená s lité oceli.
Celý prostor na úložném prahu je zanesen nečistotami a
funkci ložisek nelze ověřit. Ložiska bude třeba uvolnit
tlakovou vodou, zkontrolovat funkci a řádně nakonzervovat.
Dilatační spára v průběhu provozu zanikla. Původní spán
překryly další vrstvy vozovky. Při rekonstrukci bude třeba
dilatační spáru obnovit.
7.3. Posouzení OK stávajícího mostu pro zatížení
Tatrou 148 /22 tun/
Požadavek na posouzení a případné zesílení konstrukce
na přejezd nákladního automobilu Tatra 148 vzešel ze Štěrko
ven a pískoven Olomouc. Štěrkovny a pískovny chtějí přes tenti
most převážet deponovanou zeminu po dobu nejméně 3 roků.
7 případě, že by nebylo možné sátížení naloženou Tatrou 148
připustit, musela by vozidla jezdit objížďkou v délce
cca 40 km, což by zásadně zvýšilo náklady na odvoz zeminy.
Most je posouzen na zatěžovací schema odpovídající
naloženému automobilu T 148

Thr. 13 - Zatěžovací schema automobilu Tatra 148

7.3.1. latílaní
- atilé zatílení
Zatěžovací stav /ZS/ 1 - vlastní tíha OK
tíha OX aalého nostu :

ý? = Z^kVm1

ľ'“^

<£-

VMin"

- nahodilá dlouhodobé zatížení
Z3 2 - tíha vozovkovýoh vrstev
žel. bet. deska :
asfalt, beton

=

= ^(OKWm2-

<JV = ll|'LltJJmz-

: šP-OiA-1 ■'t -1% »

*

'

!

W

JtJCfeWíS4

zatížení na 1 hlavní nosník /zatěžovací šířka 2,21 m/
2,K • 1

zs i

-Sjaifc.vm1

styoniková břemena pro ZS 1

^.o c

^ * 4li • lili -

= dO^T- ItW*4

styčníková břemena - normové zat. /výpočtové zatiz./
=
0^ =

fiq =
áj

MtiO k.KJ

=

'»O/G

r

^(Ol kM

Ud^)

k.w)

- nahodilé krátkodobé zatížení
ZS 3

zatížení nákladním automobilem T 148
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S ohledem na šírku mostní konstrukce a tím i šírku
průjezdního prostoru mlže být poloha vozidla vyosena vúíi
ose mostní konstrukce maximálně o 300 mm. Tím nuže dojít
k následujícímu rozdílnému, zatížení hlavních nosník!.
Přitížení hlavního nosníku od excentricity vozidla:

(k i
ktl

0, SQb

/pro více namáhaný nosník/

0( ^30.

Zatížení nápravami na jednotlivé hlavní nosníky:
O^íb

. .

.

L^KJd«

Zadní náprava

hs, AV

1

Of)

■

. o,W
4ok.w

ih,« kV

í)0fc.U

Střední náprava
Přední náprava

.

;

Go leJJ
IQ.OK'd

Rozhodující poloha pro získání největších statických
íčinkil na hlavní nosník bude při umístění těžiště vozidla
lo středu rozpětí hlavního nosníku dle schema:

éM»j,

3^5«?

.£>H-f
3cc t 3c<6
L
-- 7^—--- 7^------- T~~
L%Sq

A S^o
t

7.3.

Priřszové sharakteriatiky atávajících prut i

Horní . <3 /prut 1 ♦ 3/

^•
*T •

3.

2 x
15 x
2 X

10
940
1 550
300
880

celkem A

'-Jx ~

-

'íj 502.fi> •
AOii S

rvnr^

mm

'I, 0^1 ■ AO6 mm

yó*. =

8S'|9S' mm

(M
00

2.

382 x
2 x

O

1.

=* 3
- 1 880
- 3 100

- 4 500
= 1 280
*14 580 mm‘
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Dolní páa /prut ? ♦ 16/
úvodní ^
2
3

15 x

1 910 * 1 910
430-6 450

2 x 1 910 - 3 820
celkem A

.12 180

mm2

Úhelníky na dolní pásnici ieou zkorodovány tak, že korozní
úbytek činí 3 až 4 nm. K tomu je třeba započítat součinitel
stavebního stavu

- 0,8.

Průřezová charakteristiky oslabeného profilu /včetně nýtových
otvorů é 21/

3 Vóo
X.

-

1*1

zm

1,^ ’ -lo8. no ry^
. yh
mrv?
■1, los'^Vost.
/d "
• *0^ rv\ rn

Diagonály
L ''0 . 70 o. 7
A j 940 mn
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UZčl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

~Kiové

x C~^
0
3,9
8,75
13,600
18,45
23,3
28,15
33,0
36,9
3,9
8,75

Z Cr"3
5,56
5,56
5,56
5,56
5,56
5,56
5,56
5,56
5,56
2,881
1,46

schema hlavního nosníku

wxej
12
13
14
15
16

x Z>J
13,60
18,45
23,3
28,15
33,0

* L~il
0,38
0
0,38
1,46
2,881
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Vlastní přepočet je proveden na konstrukci se zesílenými
diagonálami, jejichž vzpěrná štíhlost kolmo k rovině nosníku
značně převyšovala normovou mezní štíhlost pro tažení pruty
* 25O, Zesílení je realizováno připojením druhěho
úhelníku L 70 . 7 podle konstrukčních možností buá do kříže,

do tvaru T, nebo navařením písku PO 80 x 10. Viz obr.

pův. Ay

upr.

Xy

pflv. Avj *

päv- Xv^ =

upr.

Upr.

\y *

X^ ”

W

y
/

X

_ _ x_
fa>»/>/>■*.
WWW*

ů.

Rovněž příčníky budou upraveny přivařením plechů na stěny
a tak se změní nosný profil - příhradový nosník na nosník
plnostěnný. Tímto způsobem se vyloučí nepříznivý vliv velké excentricity připojení diagonál k pásům. Viz obr.

-
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Na takto upravené konstrukci byla vypočtena zatížitelnost
nostu dle ON 73 6220 - zména t>/ névrh 11/89 » témito výsledky:

tabulka zatížitelnosti posuzovaných

>o
VI
Ä

Podélník
v polovině rozpětí
hlavního nosníku
ve čtvrtině rozpětí
hlavního nosníku
přípoj na hlavní nosník

■»—-1 —~
Horní pas
Dolní pas
5 ö
d m Diagonály
X s

v

kN

Normální zatíži
telnost /kB/

Posuzované čist

M

čistí

— ———-

Výhradní
zatížitelnost
AN/

186

369

174

240

187

223

238

293

----------------— ----------------176
584
122
287

299
287
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Z tabulky je zřejmé, že t této podobě umožňuje konstrukce
přejezd nákladních automobilů T 148, který představuje z dů
vodu šířky konstrukce výhradní zatížení.

V dalším se pokusíme prověřit možnosti jak zvýšit normální
zatížitelnost.

7.4. Zvýšení normální zatížitelnosti
7.4.1. Zesílení dolního pásu hlavního nosníku

/

L ľ-0

: 0

*/ Z původní tlouštky 10 am
zůstává v důsledku koro
ze pouze 4 mm.
Průřezové veličiny stávají
cího profilu:

X

Xy —

XOd- yy*
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Zesílení provedeme tak, abychom získali najmenší normální
zatížitelnost alespoň 174 kH což odpovídá druhému nejslabšímu
místu na OK a to je příčník v
Zesílení dolního pásu provedení při plném zatížení
vlastní tíhou 0.
Vlastní tíha: Gy - 605,2 kS

MgY - 9,765 kSm

Nahodilé staré: PY . 1,16 x 1,4 x 166,2 - 270 kN
MpY - 30,422 kNm
*/ Vzdálenost k pivodnímu
systému před zkorodo
váním byla 51 mn.

A = í1*- S50 oom'1
^ - *7^, rrrr'
■ C4
V* ' '/iV2V ■ J‘0° rnm4
\Xx =
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Posouzení napětí
Ha nezasílaném profilu se projeví napětí od 1. Sásti
vlastní tíhy, t.j. tíhy OK po odstranění vrstev vozovky.
Druhí část napětí od vlastní tíhy bude již pdsobit na ze
síleném píšu. 7 tomto případě se kromě napětí od normílní síly
v píšu projeví vliv mimostyěného zatížení vlivem tíhy nových
vrstev vozovky a přídavné ohybové momenty od excentricity
systému dolního pásu. Tato excentricita vznikla posunem polohy
neutrální osy na původním a zesíleném profilu.
max. síla v dolním píšu od 1. ěísti vlivem tíhy
w

. 260 kH/tah/ M - 260 x 0,051 - 13,2 kSm
G 1 max
max. síla v dolním píšu od 2. ěásti vlivem tíhy
H„ ,
- 356 kH /tah/
G 2 max
max. ohybový moment od mimostyěného zatížení /uprostřed
mezi příhradami/
19,2

lh*

M - .

~

8,1 kHm

moment od excentricity zatížení
1 - 211 - 153 *
- 58
mm
po UBU
« /HG 1 + HG g/ • 1 - Z260 ♦ 356/ . 58 - 35,728 kHm
M

Hapětí na prutu:
- první Síst normálního napětí /působí při zesilování/
• to*, . _ «o
U

M '•+ “3 ■ ÁC ~~

p
__

_
L.

-Cft-

—

^

í
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- druhá část normálního napětí /na zesíleném prutu/
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Vypočet o
t.j. napětí od rovnoměrného zatížení v a 2,5 fcífa
na ploše zatěžovacího prostoru mimo seskupení vozidel při nor
málním zatížení seskupení I.

<-•

■ /

t

,

■
1,

/ /'■ / / / /
a
a
a
a
a
/ / / / / / /

y /-

/

a

a
p

a
o

vCCJ

(, 'JOs'

j,

L €00-,

s*

// ,
f

-\

s\
%2

Osová sílat
Nv 2t5 - 52,99 kN

L C-oco

a
a

^Z'C

1^, - ----

2,5 . 0,685 . 4,852 - 10,1

- 52,99 . 0,058 - 3,07 Wto
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Bapětí v krajních vláknech:

•V v '- \
(c'

=

-SaI?

.
v i^

•' ^ c ^

»/ Hapětí v místě povodních dolních vltfken pr&řazu
(?y y - napětí vyvozené Jednotkovými vozidly 7^ « 100 k5

při seskupení I.
Max. osová síla v dolním pásu
STil - «4 kB
<
194 . 0,058 - 11,25 kBm
- 32,4 kBm
Normové napětí od jednotkového vozidla

WH. w
^

v. I
O'

U

V'-: 4 ' 'ic0

^ífll •■iO1’

■'IG*

,t u ■ '/.ri-í-Wi*”) -

MTq

^ ~-n. W

3°-,^ •

-

I;V,1

>A y/t • C1, _

J\i-

' ■'•'■ ’ I

,\k

<5o

F-ct-lC"

MFo,

ao'8

^Sfe-<cr y

-
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Zjištění normální zatížitelnosti urěíme dle 51. HI.ll
. tv.

fr

Krl - 'Oj - O'L.Í-

_

kde

V
0, 9 - součinitel stavebního stavu /stav uspokojivý/
1,0

o ^ ■5

- převodní součinitel výpočtové pevnosti
- napětí od zatížení stálého a dlouhodobého nahodilého
- napětí od rovnoměrného zatížení
v * 2,5 klím“2 na ploěe zatěžovacího prostoru mimo
seskupení vozidel

Provedeme opravu zesílení dolního pásu. Snížíme tlouětku
zesilujícího plechu /pásku/ z 20 na 16 mm.
*/ Vyosení systému dolního pásu v důsledku zesílení činí
oproti původnímu nezkorodovanému profilu 59 - 27 - ?2,0 mm

A—w = 3 -t:G řY r/H S. uwozovónim

- -

korscs)

Aor'd . -

' 'ItO -■
7

Ace’k. = li ‘«■IO rv'rv,

'jx

=

\\'*

=

*,:=*

\\/^

=

Irčdi"

Vf =
Vij1 -

^

'0''

3
r^í"

AC5*,»»?
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Napětí na prutui
- první 5ást normálního napětí
q

m 30,3 MPa - viz předchozí odstavec

- druhá 5ást normálního napětí /na zesíleném prutu/

b„ - =

•2átr

fi'i

=

■I i 'zk [

V

•1,35') ■ I0to
1C”

•t ",1i

= - 13 >0 NTrb

<• 3?g) ■ fó3 ■ 31 _.
I.G’ŕ.E ./|0fc

1e

2Ô

V.-Pa

!CT

M'Pq

-1 , Q

MTh
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Výpočet
Nv 25 - 52,99 kH

\ - 10,1 kSm
- 52,99 . 0,032 - 1,69 Ma

Napětí

r krajních vláknech

^■^■3 jd _ jUCajLÍbi]_iO_^ ; M +1 . t nn )
•liv.10

9 (T

.-d
^ >-

1,15-1 • 'io1’

5^iď9 ■

V ^

^

= - W, Cc MTa
____ I_____ -

ÚCiU-liGq )• 10b ____
■LiSb 1Cc “

;ic

q,r:5

■' V’-H

Napětí vyvozená Jednotkovými vozidly
“

'10

Av1 . ,W4 kK-’
M

M? “ ^ ■0|Co‘2 = ^,'106
Ví-yj,^

Výpočtová napětí od Jednotkového vozidla Vn t ^

C-

(^f - Íí^
f\ ^

.Ml.it • 10^
'í.lSI . 10b

34,4 iQfa
C.'óbô 'IC1,

- 44, U M7q

kl,^ M?^
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Zatížitelnost dolního píoui
ť

V

-

———•t't1-'.-H t

^ - I,
-hl-- n.

Zatížitelnost dolního píšu je 2,305 . 100 ■ 230.5 kW.

Posouaení horního pásu hlavního nosníku
Borraální zatížitelnost horního pásu 7

^

■ 176 kB.

Q

Pokuaine se horní pás zesílit tak, ab? byla dosažena zatí
žitelnost nejmáni 230 kB.
Průřezová veličiny stáva
jícího profilu
A - 14 580 mn2
Jx - 1,4463 . 108 na4
Jy - 6,248 . 107

srn4

ij. ■ 99,6 na
iy - 65,5 *

Vzpěr prutu
Kolmo na osu z - z
lx rovna vzdálenosti styčníků, t.j. 5 192 an

x, ^

/' x

s WL ^

Mr

- i VL

% -

Kolmo na osu y - y
ly vzpěmá vzdálenost zvětSena s ohledem na pružnost prut i

£

součinitelem
■ 1,4
ly - 1,4 . 5 192 - 7 269 mm

X,
b'0|-3
Bejvýhodnější cestou ke zvýšení zatížitelnosti bude snížení
vzperná štíhlosti k ose y - y.
Toho dosáhneme např. přidáním dvojice úhelníků na horní pás.
Viz obr. dále.

Průřezové veličiny zesíleného
profilu
18 434 mm2
■ 1,883 . 108 mm4
; 2,080 . 108 mm4
- 1,162 . 106 mm3
- 7,593 . 105 mm3

ix - 101 mm

ly ■ 112,8 mm

5 192

A x"----101
X

51,4

7 269
ym U2,8

64,4-^» fc - 0,68

Napětí na prutu
1, část vlastní tíhy působí na nezesílený profil. Kromě
toho bude toto napětí záležet do značné míry na způsobu resp.
postupu zesilování profilu. Předpokládáme, že bude odpojen
/roznýtován/ nejprve Jeden úhelník 1 70 . 7. Tím se dokonce
■menší plocha prutu a napětí od 1. části Q bude třeba počítat
z této oslabené plochy. Po avrtání nového úhelníku L 100 . 10
se stávajícím úhelníkem L 70 . 7 a po spojení VP šrouby M 20
budou odsekány nýty druhého úhelníku a připojen druhý nový
úhelník L 100 . 10.
Napětí od 1. části vlastní tíhy /Jen OK/

/
0.2 f

- Tifa ' 'Cr1
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Napětí od 2. části vlastní tíhy /vozovka/
-

MT?-,

-k Hô'-t - 0;o;
Vliv vyosení systému /rozhodují dolní vlákna/

ÔÔ'-J ' 0,01h = - ’-í Ik k»K) «v',
q.cH ■ io0
-

M’r’l

10a

Celkem napětí od vlastní tíhy / v dolních vláknech/
^
- 48,4 - 33,78 - 12,16 - 94.3 «Pa
Výpočet napětíí^í, t.J. napětí od rovnoměrného zatížení
▼ » 2,5 kH m""2 na ploěe zatěžovacího prostoru mimo seskupení
vozidel při normálním zatížení seskupení I.

Normová osová síla

ä? 2,5

-52.95“

Výpočtové napětí
52,99 . 103
6,92 MPa
18 434 . 0,68
M# 2í5

- 52,99 . 0,024 - 1,271 kNm
1,271. 106. 1,17 . 1,4

OW^S

9,66 KPa

6,92
7,59 . 105

Výpočtové napětí od jednotkového zatížení vozidlem
pro zatížení normální, seskupení I, Vn^ ■ 100 kN.

Max.

normová osová síla od Vn ■ 100 kN

Sr\ - 1,4 . 1,17 . 224 - 367 kN
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Výpočtové napětí /roahoduje napětí v dolních vláknech/

í~

10°
■ Oi^O

^

v^o ^ * 'O'1 '
■ 'C^

—

fOř W

MTJ.

Drcení normální aatižitelnosti horního pásu hlavního nosníku

V .

■ Tr

- 'Qf Jí,!

0,9 , 1,0 . 210 - 94,3 - 9,66
2,07

V ------------------------------40,9

Zatížitelnost horního pásu hlavního nosníku sesílaného
2 úhelníky L 100 , 10 na horním pásu by umožnilo připustit
normální satížltelnost.

\/M = ^,0^-100 “ '10'} kk) < Vh dolního
< Vrl dn-QC^ol

130

<

kkJ

Provedeme proto další zesílení profilu horního pá|Ki
tím, že přidáme další dvojici Úhelníků.
4-22 274 mm2
ex - 50,4 mm
Jx . 3,80 . 108 mm4

Jy « 2,408 . 108 mm3
i

- 104,0 mm

Xy - 69,9-*■ /S

" 0,65

Wxh

mm3

- 1,61 . 106

Wxd - 1,38 . 106 nm3
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Výpočet napětí
první část normálního napětí od vlastní tíhy
(j ’ a - 48,4 MPa - via předcháaející odstavec
druhá část normálního napětí /na zesíleněm prutu/
- 385 . 103

- i.i

- - 29,25 HPa
2,2274 . 104 . 0,65

- moment; vzniklé excentricitou

e • 86 - 136 » 50,4 mm.

Rozhodují dolní vlákna

0,050^ = Mjhoif kKJK-M

Me, =
5"

’

-1,36 •10«'

1

Celkem napětí od vlastní tíhy / v dolních vláknech/
G7 - - 48,4 - 29,25 - 15,47 - 93.07 MPa

Výpočet napětí (jtf/v dolních vláknech/

C, =

• 1ofa- 0,050*^

ľrľvíf .C(6f +

= 'i,n ■'1,4

lok

+'1,^3)

Výpočtové napětí od jednotkového zatížení Vn^ ■ 100 kH

/v

dolních vláknech/
ť

^Vl

367 . 103
22 274 . 0,65 +

367 . 106. 0,0504
- 25,3 - 13,4 -

1,38

.

10°
38,7 HPa
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určení normální zatížitelnosti horního pásu hlavního
nosníku:
0,9. 1,0.210 - 93,07 - 9,16
(řil

38,7

- 2,242
Zatížitelnost horního pásu hlavního nosníku se zvýší
úpravou na 224,2 kH což Je stále menší než Vn pásu dolního,
což Je 230 klí.
Další zvyšování pod zatížením by bylo neúměrně pracně a
nákladně. 0 normální zatížitelnosti hlavního nosníku tedy
rozhoduje horní pás. Zatížitelnost diagonál /zesílených/ vyká'
zují normální zatížitelnost 287 kH

224,2 kH.

Další z možností zesilování Je předpínání. Ha předchozím
hlavním nosníku posoudíme, zda dosáhneme zvýšení zatížitelnosti.
Předpětí zrealizujeme pomocí dvojice lan nebo kabelů
z předpínací výztuže. Konstrukčně nelze kotvy lan připojit
tak, aby bylo působiště přenosu předpínací síly v těžišti
profilu dolního pásu. Tím vneseme předepnutím do hlavního nos
níku osovou sílu, ale i moment.
Viz obr.

71

Vnesené předpětí, zkusmo volené velikosti 1 OOO kH
na excentricite cca 250 mm způsobí ve všech prutech dolního
pásu tlak v prutech horního pásu tah. V diagonálách vzniká
tah i tlak. Velikost sil tlačených diagonál je však v našem
příkladu menší než osové síly v tšchto prutech od vlastní
tíhy, které ma^í vždy opačný smysl. Ve výsledku tedy tlak
v diagonálách nevzniká.
Průběh ohybových momentů od předpětí 1 OOO kH.

72

Proběh normální oh

sil

od předpětí 1 000 kN

N /kH/

Příběh normálních sil od vlastní tíhj

0. /kH/

n
»-

5 «i
♦ «»“

5
S
*5

1. část 0 - 42 %

55

2

2P
4 ■>

část G ■ 58 í /působí po zesílení/
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Posouzení zatížitelnosti dolního pásu hlavního nosníku
Rozhodujícím místem pro posouzení je prut 4, uzel 5, t.j
v polovině rozpětí hlavního nosníku, horní vlákna :
- účinky na nezasílaný prut od 1. části vlastní tíhy
C;'

. 30,3 MPa

viz str. 58

- účinky předpětí po zesílení prutů od síly P - 1 000 kH
NpV

- 0,9^/~ 1 038,8/ - - 934,9 kN

+/ snižovací výpočtový koeficient
“p v

c vX
P

0,9 . 5,1 - 4,59 kHm
- 934.9_._103

4,59 . 10®
- 68,7 + 2,695 -

13 610

1,703 . 106

- 66,0 MPa
- účinky od 2. části vlastní tíhy na zesílený prut
Ntg2 - 1,1 . 341,6 - 375,8 kH
Mtg2 - 1,1 . 20,7 My#

22,8 kHm

- 375,8 . 0,032 - 12,0 kHm
375,8

.

103

/22,8 +

,/ .

12 0

106

- ----------- +-------- ”
1,703
. —-E---10b
13 610
48,0 MPa

Pro určení zatížitelnosti Je třeba dále určit napětí
od rovnoměrného zatížení v ■ 2,5 kN/m^ na plose zatězovacího prostoru riimo seskupení vozidel# V našem případě
v - 0,685 . 2,5 - 1,71 klím"1
*“2 g - 50,3 kH
C - 3,05 ksrm

- 50,3 . 0,032 - 1,61 MPa

0
50,3

. 103

/3,05 + 1,61/ . 106

"iriiö"

1,703 . io5

/3,70 + 2,74/*

* 6,80 UPa
(j''1 - 1,4 . 6,8 - 9,52 MPa

Hapětí
od normálního zatížení seskupení
dvounápravová - tlak nápravy 20 t/

I /3 vozidla

N11 , - 627,5 kN
Vl

- 73,5 kHm

Me

637,5 . 103

-

627,5 . 0,032 - 20,08 kNm

/73,5 + 20,08/ . 106

> —--------+ —-----------r------13 610
1,703 . 10ö

• 1»17 ”

=. /46,1 + 54,95/ . 1,17 - 118,2 MPa
« 1,4 . 118,2 - 165,48 MPa
Zatížitelnost dolního pásu
Wc' fr

— ^9 - <Jj,r +

--------- ...... ........ .
0,9 . 1,0 . 210 - /30,3 + 48,0/ - 9,5 + 66,0

;

17
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Na ocelové konstrukci mostu by bylo možné připustit
vozidlo normální zatížitelnosti .
2 x 20 x 1,01 ■ 40,4 t

zaokrouhleno 40 t

což ie větší než normální zatížitelnost dosažená zesílením
v předchozí části.

8.

Závěr
Z uvedených přikladl Je zřejmé, že nosné ocelové konstrukce

Je možné ve většině připadl zrekonstruovat tak, aby vyhovovaly
potřebným požadavklm. Rozhodujícím kriteriem pro rozhodnutí,
zda konstrukci opravit nebo odstranit Je stav hlavních nosníkl
z hlediska koroze a to, zda prostorové uspořádání mostu vyhovuje
požadavklm plánovaného provozu. Přičemž šířkové uspořádání
na mostech s dolní mostovkou lze ve většině připadl zlepšit
umístěním chodníkl vně hlavních nosníkl.
Pokud Jsou tedy na stávající konstrukci využitelné hlavní
nosníky lze mostovku Již téměř vždy vhodně zrekonstruovat
na požadsvanou zatížitelnost.
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