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1) Úvod 

1) Literatura a podklady 

[1] Oprava mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice, SO 01 – Oprava mostu. Starý stav – 
Archívní dokumentace. TOP CON servis, s. r. o., 03/2016 

[2] Korozní průzkum ocelové konstrukce mostu Hracholusky na stavbě “Oprava mostu v 
km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice”. ČVUT v Praze, 03/2018 

[3] Korozní oslabení OK, TOP CON servis, s. r. o., 2016 

[4] Oprava mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice, SO 01 – Oprava mostu. TOP CON 
servis, s. r. o., 11/2016 

[5] Statický výpočet montáže rekonstrukce ocelových konstrukcí mostu v km 1,429 – 
Hracholusky 

[6] Deskostěnový model otáčedla „90°_FINAL_plast_ER_v2018-05-29.esa“ poskytnutý Ing. 
Ludvíkem Kolpaským  
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2) Seznam obrázků 

Obrázek 1 - geometrie SOK ..................................................................................................................... 6 
Obrázek 2 - geometrie NOK ..................................................................................................................... 7 
Obrázek 3 - Popis otáčedla v poloze otočení o 90° ................................................................................. 7 
Obrázek 4 - geometrie roštu var. č.1 ....................................................................................................... 8 
 Obrázek 5 - geometrie roštu var. č.2 ...................................................................................................... 9 
Obrázek 6 - geometrie roštu var. č.3 ..................................................................................................... 10 
Obrázek 7 - geometrie roštu var. č.4 ..................................................................................................... 11 
Obrázek 8 - hlavní model pro rešerši roštu ........................................................................................... 12 
Obrázek 9 - Napětí v roštu var. 1 ........................................................................................................... 13 
Obrázek 10 - Napětí v SOK var. 1 ........................................................................................................... 13 
 Obrázek 11 - Napětí v NOK var. 1 ......................................................................................................... 14 
Obrázek 12 - Napětí v otáčedle var. 1 ................................................................................................... 14 
Obrázek 13 - Napětí v roštu var. 2 ......................................................................................................... 15 
Obrázek 14 - Napětí v SOK var. 2 ........................................................................................................... 15 
Obrázek 15 - Napětí v NOK var. 2 .......................................................................................................... 16 
Obrázek 16 - Napětí v otáčedle var. 2 ................................................................................................... 16 
Obrázek 17 - Napětí v roštu var. 3 ......................................................................................................... 17 
Obrázek 18 - Napětí v SOK var. 3 ........................................................................................................... 17 
Obrázek 19 - Napětí v NOK var. 3 .......................................................................................................... 18 
Obrázek 20 - Napětí v otáčedle var. 3 ................................................................................................... 18 
Obrázek 21 - Napětí v roštu var. 4 ......................................................................................................... 19 
Obrázek 22 - Napětí v SOK var. 4 ........................................................................................................... 19 
Obrázek 23 - Napětí v NOK var. 4 .......................................................................................................... 20 
Obrázek 24 - Napětí v otáčedle var. 4 ................................................................................................... 20 
Obrázek 25 - průhyb var. 1 .................................................................................................................... 21 
 Obrázek 26 - průhyb var. 2 ................................................................................................................... 21 
 Obrázek 27 - průhyb var. 3 ................................................................................................................... 22 
 Obrázek 28 - průhyb var. 4 ................................................................................................................... 22 
 

3) Cíl diplomového semináře 

- Zjednodušené posouzení montáže otáčením mostních konstrukcí kolem podélné osy. 
(Uvažována pouze charakteristická hodnota vlastní tíhy modelu) 

- Porovnat 4 varianty uspořádání roštu mezi mosty v modelu otočení konstrukce soumostí o 
90°. 

- Vybrat nejlepší variantu geometrie pro diplomovou práci 
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2) Popis konstrukce 
 

Konstrukce soumostí během otáčení se skládá ze 4 hlavních částí. 

SOK 

Stávající ocelová konstrukce je nýtovaný příhradový železniční most s dolním zakřiveným pasem a 
horní mostovkou. Mostní svršek je tvořen mostnicemi. 

 

Obrázek 1 - geometrie SOK 
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NOK 

Nová ocelová konstrukce je svařovaný příhradový železniční most s dolním zakřiveným pasem a horní 
mostovkou. Mostní svršek je rovněž tvořen mostnicemi. Mostní svršek bude osazen až po dokončení 
montáže nosné konstrukce. 

 

Obrázek 2 - geometrie NOK 

Rošt 

Příhradová konstrukce spojující NOK a SOK během otáčení. Geometrie popsána pro jednotlivé 
varianty. 

Otáčedlo 

Otáčedlo je konstrukce připevněná k oběma koncům soumostí. Skládá se z pohyblivé části – rotoru, 
který je připevněn k SOK a statické části – statoru, který následně působí na spodní stavbu. Obě tyto 
části jsou vzájemně propojeny „kolem“ otáčedla. 

 

 

Obrázek 3 - Popis otáčedla v poloze otočení o 90° 
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3) Varianty 

1) Varianta č.1 

Geometrie: 

 

 

Obrázek 4 - geometrie roštu var. č.1 

- (-) Obtížná montáž roštu na SOK (povrch SOK není hladký). 
- (-) NOK není vysouvána ve stejné výšce, v jaké bude během otáčení (je vysouvána výše a před 

otáčením musí klesnout). 
- (-) Nutnost odstranění mostovky a zábradlí SOK před započetím montáže. 
- (+) NOK vysouvána po velmi tuhém prvku. 
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2) Varianta č.2 

Geometrie: 

 
Obrázek 5 - geometrie roštu var. č.2 

- (-) NOK není vysouvána ve stejné výšce, v jaké bude během otáčení (je vysouvána výše a před 
otáčením musí klesnout). 

- (+) Mostovka a zábradlí SOK může být ponecháno během montáže a sloužit jako ochrana pro 
pracovníky prováděcí firmy. 

- (+) NOK vysouvána po velmi tuhém prvku. 
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3) Varianta č.3 

Geometrie: 

 

Obrázek 6 - geometrie roštu var. č.3 

-  (-) NOK není vysouvána ve stejné výšce, v jaké bude během otáčení (je vysouvána výše a 
před otáčením musí klesnout). 

- (-) Nutnost odstranění mostovky a zábradlí SOK před započetím montáže. 
- (+) NOK vysouvána po velmi tuhém prvku. 
- (+) Podélník roštu zesiluje horní pas SOK. 
- (±) Značná prostorová tuhost roštu. 

 



Str. 11 
 

4) Varianta č.4 

Geometrie: 

 

Obrázek 7 - geometrie roštu var. č.4 

- (-) NOK vysouvána po relativně subtilním prvku. 
- (+) Mostovka a zábradlí SOK může být ponecháno během montáže a sloužit jako ochrana pro 

pracovníky prováděcí firmy. 
- (+) NOK je vysouvána ve stejné výšce, v jaké bude během otáčení. 
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4) Model 
Prutový model soumostí ve fázi otočení o 90° s deskostěnovým modelem otáčedla. Deskostěnový 
model otáčedla byl laskavě poskytnut Ing. Ludvíkem Kolpaským a byl použit pro rešerši roštu. Ostatní 
části modelu byly vytvořeny autorem rešerše. 

Model je pro srovnání variant zatížen pouze charakteristickou hodnotou vlastní tíhy, kterou si 
program SCIA Engineer generuje z jednotlivých prvků sám na základě tíhového zrychlení g = 9,81m/s2. 

Prvky soumostí SOK a NOK jsou připojeny k roštu za pomocí tuhých ramen. Tuhými rameny jsou 
rovněž připojeny i k deskostěnovému modelu otáčedla. Levé otáčedlo je kyvné pro zachování staticky 
určitého schématu během procesu otáčení. 

 

 

Obrázek 8 - hlavní model pro rešerši roštu 

 

Vypočet byl proveden lineárně. Model otáčedla obsahuje materiálově nelineární prvky, které mohou 
simulovat případné lokální zplastizování konstrukce.
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5) Posouzení dle napětí 
Pro porovnání variant bylo využito 3D napětí v softwaru SCIA Engineer 

1) Varianta č.1 

Rošt 
 

 

Obrázek 9 - Napětí v roštu var. 1 

 

SOK 

 

Obrázek 10 - Napětí v SOK var. 1 
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NOK 

 
Obrázek 11 - Napětí v NOK var. 1 

 

Otáčedlo 

 

Obrázek 12 - Napětí v otáčedle var. 1 

Napětí ve var. 1 se zdají být dimenzovatelná, nicméně tuhý rošt soustředí poměrně velká napětí. 
Předpokládám, že detaily připojení mostních konstrukcí na rošt by mohly být problematické. Na SOK 
a NOK se napětí soustředí převážně ve ztužidlech. 
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2) Varianta č.2 

Rošt 

 

Obrázek 13 - Napětí v roštu var. 2 

SOK 

 

Obrázek 14 - Napětí v SOK var. 2 
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NOK 

 

Obrázek 15 - Napětí v NOK var. 2  

Otáčedlo 

 

Obrázek 16 - Napětí v otáčedle var. 2 

Napětí ve var. 2 se zdají být dimenzovatelná, v suptilnějším roštu je napětí téměř zanedbatelné. 
Mírně se zvýšilo napětí v otáčedle. Na SOK a NOK se napětí soustředí převážně ve ztužidlech.
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3) Varianta č.3 

Rošt 

 

Obrázek 17 - Napětí v roštu var. 3 

SOK 

 

Obrázek 18 - Napětí v SOK var. 3 
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NOK 

 

Obrázek 19 - Napětí v NOK var. 3 

Otáčedlo 

 

Obrázek 20 - Napětí v otáčedle var. 3 

 

Napětí ve var. 3 se zdají být dimenzovatelná, v roštu je napětí téměř zanedbatelné. Napětí v otáčedle 
však znatelně stouplo.  Na SOK a NOK se napětí soustředí převážně ve ztužidlech. 
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4) Varianta č.4 

Rošt 

 

Obrázek 21 - Napětí v roštu var. 4 

SOK 

 

Obrázek 22 - Napětí v SOK var. 4 
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NOK 

 

Obrázek 23 - Napětí v NOK var. 4 

Otáčedlo 

 

Obrázek 24 - Napětí v otáčedle var. 4 

Napětí ve var. 4 se zdá být nejpříznivější ze všech variant, v roštu je napětí téměř zanedbatelné. 
Napětí v otáčedle je nejmenší dosažené.  Na SOK a NOK se napětí soustředí převážně ve ztužidlech.
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6) Deformace 

1) Varianta č.1 

 

Obrázek 25 - průhyb var. 1 

 

2) Varianta č.2 

 
Obrázek 26 - průhyb var. 2 
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3) Varianta č.3 

 
Obrázek 27 - průhyb var. 3 

Nejnižší deformace díky prostorově tuhému roštu. 

4) Varianta č.4 

 
Obrázek 28 - průhyb var. 4 

Velikost průhybů není zásadním kritériem. Všechny varianty mají maximální průhyb podobný. 

7) Závěr 
Zdá se, že rošt by se měl svou tuhostí co nejvíce blížit tuhostem mostů. Pokud je příliš tuhý, soustředí 
zbytečně moc napětí a mohou vznikat potíže s návrhem detailů připojení. 

Pro Diplomovou práci byla vybrána varianta č. 4, především díky výhodám v montážním postupu, 
které, doufám, povedou na jednodušší detaily. Navíc dopadla nejlépe i v hodnocení podle napětí. 

V diplomové práci je redukován počet spojek k NOK, nicméně hlavní geometrie varianty č.4 je 
zachována. 

 


