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Anotace

Obsahem této diplomové práce je popsat dosavadní zkušenosti a technologické postupy v

oblasti řešení tělesa železničního spodku na mostní objekty s ohledem na optimalizaci

technických parametrů, finančních nákladů, nároků na výluky provozu železniční trati a

platnou legislativu. Výsledkem této práce je srovnání technologických postupů pro realizaci

přechodu železničního tělesa na mostní objekty na konkrétním úseku železniční trati s

výsledným doporučením. V závěru je popsán vliv přechodových oblastí na GPK v rámci

záručních lhůt a následných oprav.

Annotation

The purpose of this diploma thesis is to describe current experience and technological

processes in the area of engineering of the body of railway underside of bridge objects with

regard to optimization of technical parameters, financial costs, demands on traffic closures on

the railway and valid legislation. The output of this thesis is a comparison of technological

processes for building a transition of a railway body to bridge objects, carried out on a

specific part of railway together with conclusive recommendations. The concluding part

describes the influence of the transitory parts on GPK in the framework of warranty periods

and subsequent repairs.
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Klíčová slova a použité zkratky:

pláň tělesa železničního spodku, přechodový klín, přechodová oblast, statický modul

přetvárnosti, statická zatěžovací zkouška, zesílená konstrukce pražcového podloží, železniční

spodek, železniční svršek

AL Mez sledování

BK Bezstyková kolej

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bpv Balt po vyrovnání

CZK, Celková známka kvality

ČD České dráhy

ČSN Česká technická norma

DÚ Definiční úsek

GPK Geometrické parametry koleje

IAL Mez bezodkladného zásahu

IL Mez zásahu (opravy)

KL Kolejové lože

MPP Mostní průjezdný průřez

MVL Mostní vzorový list

NK Nosná konstrukce

NKL Nutné kolejové lože (obrys)

OK Ocelová konstrukce

PK Převýšení koleje

PD Projektová dokumentace

SDC Správa dopravní cesty

SK Směr koleje v geometrické ose koleje

SS Stavební správa

SŽDC Správa železniční dopravní cesty

TKP SSD Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah

TNŽ Technická norma železnic

TÚ Traťový úsek

UIC Union Internationale des Chemins de Fer (Mezinárodní železniční unie)

VK Podélná výška koleje v ose
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VL, VP Podélná výška temene levého, pravého kolejnicového pásu

ZKPP Zesílená konstrukce pražcového podloží

ZTKP Zvláštní technické kvalitativní podmínky
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1 Úvod

Předmětem této diplomové práce je přechod železničního spodku na mostní

objekty. Tomuto tématu je nutno věnovat zvláštní pozornost jak při navrhování

mostních konstrukcí a železničního spodku tak i při samotné realizaci. Přechod mezi

spodní umělou stavbou a tělesem železničního spodku je nejcitlivější místo v rámci

přenosu změny zatížení s různým modulem přetvárnosti. Požadavkem železničního

spodku je zajistit mimo jiné trvalé odvodnění objektu a to znamená, v případě

přechodu na mostní objekty, zřízení příčné odvodňovací spáry. Toto opatření se může

projevit snížením únosnosti zeminy a právě proto považuji přechody železničního

spodku na mostní objekty za vysoce důležitou kapitolu ve stavební praxi.

Nejdříve jsem se zaměřil na rozdělení a popis přechodu železničního spodku na

mostní objekty v rámci platné legislativy, to znamená např. ČSN 73 6201 –

Projektování mostních objektů, popsal členění dle mostního vzorového listu MVL

102, předpisu SŽDC S4 a vzorového listu SŽDC Ž 4.2. V této práci jsem popsal a

vyhodnotil rovněž dosavadní zkušenosti a technologické postupy především

z vlastní praxe při realizaci železničního spodku a svršku. Dále jsem provedl

hodnocení finančních nákladů a požadavků na výluky provozu železniční trati při

realizaci díla včetně popisu technických parametrů mechanizačních prostředků.

Součástí této práce je srovnání technologických postupů pro realizaci přechodu

železničního tělesa na mostní objekty na sledovaném úseku trati žst. Bystřice nad Olší

– žst. Třinec. Samostatnou kapitolou bylo pravděpodobnostní vyhodnocení modulu

přetvárnosti na přechodových oblastech a porovnány se skutečnou realizací

s následným vyhodnocením. V závěru práce jsem se věnoval problémům geometrické

polohy koleje, které přímo souvisejí s realizací přechodových oblastí na konkrétních

případech.
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2 Základní popis přechodu železničního spodku na mostní

objekty

Přechod železničního spodku na mostní objekty je klíčovou záležitosti v oblasti

železničního spodku. Z přepisu SŽDC S4 vyplývá, že tyto přechody jsou při naprosté

většině součástí železničního spodku a mostních konstrukcí, propustků, podchodů a

případně jiných konstrukcí (např. kolektory, kabelovody atd.). Přechody také úzce

souvisí s tzv. zesílenou konstrukci pražcového podloží (ZKPP) a přechodovým

klínem, proto pochopitelně přímo ovlivňují konstrukci železničního svršku. Návrh

tvaru a rozměr přechodu železničního spodku na mostní objekty, požadovaná

minimální únosnost konstrukčních vrstev a stabilita je rozhodující pro zajištění trvalé

geometrické polohy koleje. Při nedokonalém návrhu a provedení těchto přechodových

oblastí může dojít ke zhoršení GPK a tím i ke snížení bezpečnosti a plynulosti

železničního provozu. V přechodových oblastech dochází k náhle změně modulu

přetvárnosti z pláně tělesa železničního spodku na umělou konstrukci. To se snažíme

zmírnit postupnou plynulou přechodovou oblastí a zesílenou konstrukcí pražcového

podloží. Pro názornost a lepší pochopení průběhu modulu přetvárnosti je uveden

obrázek 1.

Křivky teoretického, ideálního a skutečného průběhu modulu přetvárnosti

m
od

ul
 p

ře
tv

ár
no

st
i [

M
Pa

]

typ konstrukce železničního spodku

přilehlá trať přilehlá trať
přechodová
     oblast

    výběh
přechodové
   oblasti
   (ZKPP)

   mostní
konstrukce

přechodová
     oblast

    výběh
přechodové
   oblasti
   (ZKPP)

50

80

8

50

80

8

náběhový
    klín

křivka skutečného modulu
         přetvárnosti

křivka ideálního modulu
         přetvárnosti

náběhový
    klín

křivka teoretického modulu
         přetvárnosti

Obrázek 1. Znázornění křivek teoretického, ideálního a skutečného průběhu modulu přetvárnosti
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Na obrázku 1 jsou znázorněny křivky modulu přetvárnosti. Na svislé ose je

modul přetvárnosti uvedený v MPa. Na horizontální ose je znázorněn typ konstrukce –

přilehlá trať, výběh přechodové oblasti ZKPP, přechodová oblast, náběhový klín a

samotná mostní konstrukce. V ideálním návrhu se snažíme udržet průběh křivky

modulu přetvárnosti na horizontálně vedené úrovní a co nejkratší na vertikální

(znázorněno růžovou barvou). Ve skutečnosti a z jiných objektivních důvodů např.

finančních, technických je průběh skutečného modulu přetvárnosti znázorněn modrou

čarou. Bez využití přechodových oblastí železničního spodku na mostní objekty a

zesílené konstrukce pražcového podloží by průběh modulu přetvárnosti byl nespojitý

(skokový) a projevil by se tzv. kladivový efekt s následným narušením geometrických

a konstrukčních parametrů koleje.

3 Náhled do problematiky dle platné legislativy

Navrhování přechodů železničního spodku na mostní objekty řeší ČSN

73 6201 - Projektování mostních objektů [5], Soubor mostních vzorových listů MVL

102 [2], Předpis SŽDC S4, Příloha 24 – Přechod tělesa železničního spodku na stavby

železničního spodku [3] a v neposlední řadě vzorový list SŽDC Ž4 – železniční

spodek, vzorový list železničního spodku (příloha Ž4.2 Zesílená konstrukce

pražcového podloží) [1]. Při realizaci těchto přechodových oblastí se respektují zásady

dle TKP.

3.1 Členění dle ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů

Jedním z prvních návodů řešení přechodu železničního spodku na mostní

objekty je norma ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů, část 14.12 přechod

z mostních objektů na zemní těleso.

V rámci konstrukčního návrhu přechodové oblasti se musí dle [6]:

 zvýšit únosnost pražcového podloží

 snížit sedání a tím i deformace GPK v místě přechodu

 zajistit plynulý nárůst modulu přetvářnosti na pláni tělesa železničního

spodku
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 zajistit odvodnění přechodové oblasti na rubu opěry

Tato norma popisuje projektování mostních objektů jako celek a přechodovou

oblastí se zabývá jen okrajově s odkazem na předpisy MVL 102 a SŽDC S4

uvedených v dalších kapitolách.

3.2 Členění přechodu mezi spodní stavbou a tělesem železničního spodku

dle MVL 102

Mostní vzorový list 102 patří do souboru mostních vzorových listů ČD (dnes

již SŽDC) pro železniční mosty. Všeobecné informace o souboru těchto vzorových

listů jsou obsaženy v MVL 100 Přehled o mostních vzorových listech. [2, str. 13]

Členění přechodu dle mostního vzorového listu 102 je následující:

M V L 102
  PŘECHODY

 MEZI NOSNÝMI KONSTRUKCEMI
 MEZI NOSNOU KONSTRUKCÍ A OPĚROU

MEZI SPODNÍ STAVBOU A TĚLESEM ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

PŘECHOD

MEZI NOSNOU KONSTRUKCÍ A OPĚROU
     MEZI NOSNÝMI KONSTRUKCEMI

PŘECHOD MEZI SPODNÍ STAVBOU A
 TĚLESEM ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

I II

OCELOVÉ NOSNÉ
   KONSTRUKCE

MASIVNÍ NOSNÉ
   KONSTRUKCE

ÚPRAVA ZA OPĚRAMI
 ZPŮSOB ODVODNĚNÍ

     DISPOZIČNÍ ÚPRAVA
UKONČENÍ MOST. OBJEKTU

A B C D

Obrázek 2. Základní členění MVL 102
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Základním řešením mostního vzorového listu 102 jsou přechody mezi nosnými

konstrukcemi, mezi nosnou konstrukcí a opěrou, mezi spodní stavbou a tělesem

železničního spodku, přičemž se tento list zabývá výhradně konstrukcemi s kolejovým

ložem [1, str.13]. Schematické přehledné dělení je znázorněno na obrázku 2. Podrobně

se tato práce věnuje druhé části (v diagramu označenou římskou II) a to přechod mezi

spodní stavbou a tělesem železničního spodku.

3.2.1 Obecné zásady členění [1, str. 33]

Přechod mezi spodní stavbou mostního objektu a tělesem železničního spodku

zahrnuje dvě části: úpravu oblasti za rubem opěry včetně odvodnění a dispoziční

úpravu ukončení mostního objektu (tělesa železničního spodku, spodní stavby a

železničního svršku).

Při řešení úpravy za opěrami mostních objektů a odvodnění vychází MVL 102

z těchto zásad a předpokladů:

1. Přechodová oblast musí svými deformačními vlastnostmi zajistit plynulý

přejezd vozidel mezi tělesem železničního spodku a mostním objektem

2. Materiál užitý v přechodové oblasti musí mít požadované drenážní vlastnosti

3. Pro odvodnění rubu opěry se za rubem opěry zásadně zřídí příčná drenáž.

Pokud je NK odvodněna za opěru, zaústí se její odvodnění rovněž do této

drenáže.

4. Nad příčnou drenáží se vždy provede svislá drenážní vrstva. V běžných

případech bude provedena jako kamenná rovnanina, MVL 102 uvádí i další

možná řešení.

Při řešení dispozičních úprav ukončení mostních objektů vychází MVL 102 ze

zásady, že navrhovaná dispozice ukončení mostních objektů musí být použitelná nejen

při novostavbách, ale i při rekonstrukcích stávajících objektů, kde není možno rozšířit

těleso železničního spodku.
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3.2.2 Úprava za opěrou, řešení odvodnění [1, str. 35]

Pro přehlednost úpravy za opěrou a řešení odvodnění je znázorněn

následující diagram:

ÚPRAVA ZA OPĚROU, ODVODNĚNÍ

DRENÁŽNÍ VRSTVAPŘÍČNÁ DRENÁŽ

C.1

   PŘECHOD Z MOSTNÍHO OBJEKTU
NA TĚLESO ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

C

C.2 C.3

ZA OPĚROU

C.2.1

ZA ČELEM NOSNÉ
   KONSTRUKCE

C.2.2

Obrázek 3. Úprava za opěrou, odvodnění dle MVL 102

a) Příčná drenáž

Při odvodnění rubu opěry se na rubu opěry zásadně zřídí příčná drenáž. Pokud je

NK odvodněna za opěru, zaústí se její odvodnění rovněž do této drenáže.

Drenáže budou umístěny co možná nejníže, aby odvodňovaly co největší část rubu

objektu. V praxi je poloha drenáží daná především rozměry výkopů, které jsou

omezeny požadavky na zachování jednokolejného provozu, a to i při využití pažení,

zábran kolejového lože nebo provizorií.

V běžných případech bude příčná drenáž navržena napříč celým tělesem

železničního spodku jako jednostranně spádovaná, s opevněným vyústěním na

obou koncích. Vyústění na horním konci drenáže slouží jejímu tlakovému čištění.

Doporučený spád drenáže je 5 %, minimální spád 2 %.

Drenáž se provede z proděrovaných trubek (PVC, kamenina) světlosti 150 mm.

Drenážní trubky se osazují do lože z podkladního betonu s oboustrannými sklony
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horního povrchu cca 10 % směrem k drenáži a poté se obsypávají hrubozrnným

štěrkem frakce 16/32. Trubky nebudou obaleny geotextilií (zanáší se jemnou frakcí

splavenin).

Rub opěry se vždy opatří hydroizolací proti stékající vodě.

Pokud je hydroizolace proti stékající vodě provedena z asfaltových pásů, budou

pásy zataženy až pod drenážní trubky.

Pokud je hydroizolace proti stékající vodě provedena izolačními nátěry, je potřeba

natřít i povrch lože pro drenáž.

b) Drenážní vrstva

Materiály a výrobky pro drenážní vrstvy za opěrou i čelem NK musí vykazovat

dostatečnou propustnost, odolávat požadovaným zatížením a v případě potřeby

tvořit ochranu hydroizolace na rubu opěry.

 Drenážní vrstva za opěrou

Drenážní vrstva za opěrou se standardně provádí jako kamenná rovnanina,

která může být zřízena:

 vyzděním z lomového kamene za postupného zasypávání,

 sestavením z gabionů, tzn. prefabrikovaných drátěných klecí

vyplněných lomovým kamenem nebo štěrkem hrubé frakce (což může

urychlit a zjednodušit provádění).

Se souhlasem objednatele lze drenážní vrstvu za opěrou provést též jako:

 zásyp za opěrou štěrkem frakce 16/32 v tloušťce nejméně 600 mm,

 přizdívku z drenážních tvárnic,

 drenážní rohož z plastů

 Drenážní vrstva za čelem NK

U NK s přesahem a rozpěrákových NK, musí drenážní vrstva za čelem NK

odolávat jejím pohybům.

Drenážní vrstva za čelem NK se v takovém případě provede standardně

jako zásyp štěrkem frakce 16/32 v tloušťce nejméně 600 mm.

Se souhlasem objednatele lze drenážní vrstvu za čelem NK provést též jako:

 přizdívku z drenážních tvárnic,

 drenážní rohož z plastů.
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c) Přechod z mostního objektu na těleso železničního spodku

Uspořádání přechodu z mostního objektu na těleso železničního spodku má omezit

sedání a změny geometrické polohy koleje za opěrou.

Standardním řešením je přechod užitím přechodového klínu.

Podrobnosti uspořádání přechodové oblasti jsou stanoveny předpisem SŽDC S4

železniční spodek.

3.2.3 Dispoziční úprava ukončení mostního objektu [1, str.39]

Tato část řeší následující úpravy tělesa železničního spodku:

 přechod KL z mostního objektu na stezku

 uspořádání mostních křídel

 vyústění drenáží

 přístup k objektům a konstrukcím, odláždění svahů

Pro přehlednost dispoziční úprava ukončení mostního objektu je znázorněna

v následujícím diagramu:

DISPOZIČNÍ ÚPRAVA UKONČENÍ
          MOSTNÍHO OBJEKTU

         PŘECHOD
KOLEJOVÉHO LOŽE

D.1

PŘÍSTUP K OBJEKTŮM A KONSTRUKCÍM,
                 ODLÁŽDĚNÍ SVAHŮ

D

D.4

MOSTNÍ KŘÍDLA

D.2

VYÚSTĚNÍ DRENÁŽÍ

D.3

ŠIRÁ TRAŤ
OTEVŘENÉ ŠTĚRKOVÉ LOŽE

D.1.1 D.1.2

STANIČNÍ OBVOD
ZAPUŠTĚNÉ KOLEJOVÉ LOŽE

PŘECHOD KL
ŠTERKOVOU RAMPOU

D.1.1.1 D.1.1.2

PŘECHOD KL
POD OCHRANOU ŘÍMS

SVAHOVÁ KŘÍDLA ROVNOBĚŽNÁ KŘÍDLA

D.2.1 D.2.2 D.2.3

OPĚRNÁ ZEĎ

PŘÍSTUP K OBJEKTŮM A
         KONSTRUKCÍM

D.4.1 D.4.2

ODLÁŽDĚNÍ SVAHŮ

KOLMÉ
KŘÍDLO

 ŠIKMÉ
KŘÍDLO

ROVNOBĚŽNÉ
      KŘÍDLO

ROVNOBĚŽNÉ
 KONZOLOVÉ
      KŘÍDLO

PŘEDSAZENÉ
ROVNOBĚŽNÉ
      KŘÍDLO

ROVNOBĚŽNÁ
    ŘÍMSOVÁ
        ZÍDKA

Obrázek 4. Dispoziční úprava ukončení mostního objektu dle MVL 102
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a) Přechod KL z mostního objektu na stezku

 Širá trať – otevřené KL

V širé trati je nutno zřídit přechod ze zapuštěného KL na mostním objektu

na drážní stezku železničního spodku konstrukční vrstvy. Tento přechod je

možno uskutečnit:

 štěrkovou rampou – která začíná ve vzdálenosti 1,00 m od konce

římsy směrem do trati s podélným sklonem maximálně 12 %.

 pod ochranou říms – ve stísněných poměrech (zejména při

rekonstrukcích) se připouští provedení přechodu KL v prostoru

mezi římsami spodní stavby a v podélném sklonu max. 12 %.

Přechod KL je potom v celém rozsahu pažen římsami a neovlivňuje

tedy nutný profil tělesa železničního spodku. Přechod říms od osy

koleje může záviset na poloze kabelových tras, které sestupují pod

povrchem štěrku.

 Staniční obvod – zapuštěné KL

Ve stanici přechází KL na mostním objektu plynule do zapuštěného KL a

tyto římsy jsou vodorovné.

b) Uspořádání mostních křídel

 Svahová křídla – navrhují se zpravidla jako samostatná, oddělená od ostatních

částí spodní stavby dilatační spárou. Ve stísněných poměrech lze navrhnout

svahová křídla zkrácená v kombinaci s rovnoběžnými křídly, příp. s římsovými

zídkami. V takovém případě se profil tělesa železničního spodku zmenšuje

podél rovnoběžných křídel a rozměry zkrácených svahových křídel tak mohou

být menší. Svahová křídla se navrhují dle místních podmínek jako kolmá a

šikmá.

 Rovnoběžná křídla - rozdělují se na monoliticky spojená s opěrou a

oddělená od opěry dilatační spárou.

 Opěrná zeď – přechod z mostu na opěrnou zeď je řešen jako přechod mezi

opěrou a samostatným rovnoběžným klínem
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c) Vyústění drenáží

Drenáže na rubu opěry mohou vyústit podle místních podmínek:

 do odvodňovacích skluzů ve svahových kuželech, příp. za římsou

svahových křídel

 prostupem k líci opěry

d) Přístup k mostním objektům, odláždění svahů

 Přístup k mostním objektům – podél líce obsypaných opěr se zřizuje lavička

šířky nejméně 0,6 m ve sklonu 5 až 10 %. Volná výška mezi NK a lavičkou má

být nejméně 1,2 m. K lavičce musí být ve svahu vytvořen přístup.

S přihlédnutím k místním podmínkám (zpravidla při výšce náspu větší než 6,0

m), se ve svazích tělesa železničního spodku nebo svahového kužele zřizují

terénní stupně nebo stezky.

 Odláždění svahů – se provede v rozsahu ČSN 73 6201, odst. 13.13. Opevnění

svahů lze rovněž využít pro zajištění jejich stability, zejména pro větší sklony

ve stísněných poměrech. V takovém případě musí být návrh vždy podložen

statickým výpočtem.

3.3 Členění dle předpisu SŽDC S4, příloha 24 [2]

Důležitým předpisem při navrhování a realizaci přechodových oblastí je

předpis SŽDC S4. Tomuto tématu se podrobně věnuje příloha 24 – Přechod tělesa

železničního spodku na stavby železničního spodku.

3.3.1 Přechod tělesa železničního spodku na stavby železničního spodku

[2, příloha 24, str. 3]

K zajištění polohy koleje v oblasti přechodu tělesa železničního spodku na

mostní objekty, objekty mostům podobné, tunely se spodní klenbou, konstrukce pevné

jízdní dráhy, podchody (přechodová oblast) je třeba věnovat zvláštní pozornost

konstrukčnímu uspořádání. Také v místech úrovňových přejezdů se zřizují přechodové

oblasti, které řeší vzorový list železničního spodku Ž 4.2.
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Konstrukci přechodové oblasti tvoří přechodový klín a zesílená konstrukce

pražcového podloží (dále jen ZKPP). Délka přechodové oblasti se navrhuje

v závislosti na výšce přechodové oblasti H0. Výška přechodové oblasti je větší

hodnota z výšek opěry nebo náspu.

Názvosloví konstrukčního uspořádání přechodové oblasti na mostní objekty je

uvedeno na obr. 5.

3.3.2 Všeobecné technické požadavky dle SŽDC S4 [2]

Vybrané všeobecné technické požadavky dle předpisu SŽDC S4:

a) Na novostavbách (přeložkách) tratí musí mít přechodová oblast délku 2 H0+5,00

m

b) Na stávajících tratích se přechodová oblast provádí na délku H0+5,00 m. U

konstrukce ze štěrkodrtě stabilizované cementem nebo z mezerovitého betonu

H0+2,00 m.

V případě, že stávající těleso náspu za mostní opěrou je tvořeno kvalitním

materiálem (musí být prokázáno geotechnickým průzkumem) a lze předpokládat,

že požadovaná únosnost v přechodové oblasti bude dosažena, není nutné pro

vytvoření přechodového klínu odebírat stávající zemní těleso až k patě náspu.

Přechodová oblast má být vždy provedena minimálně na délku 7,00 m a max.

20,00 m.

c) Na novostavbách i stávajících tratích se musí navrhovat ZKPP u všech mostních

objektů, jejichž povrch nosné konstrukce je ve vzdálenosti menší než 1,2 m od

nivelety koleje. U mostních objektů větší vzdálenosti než 1,2 m se ZKPP neprovádí

d) ZKPP se neprovádí u trubních propustků.

e) ZKPP se provádí na celou délku přechodové oblasti s minimální tloušťkou

konstrukční vrstvy 0,50 m. Přechod z plné tloušťky ZKPP na konstrukci

pražcového podloží přilehlého traťového úseku se provádí výběhem ZKPP délky

min. 5,00 m s ukončením ve sklonu 1:1.

f) Pokud přechodová oblast včetně přechodu ZKPP zasahuje do kolejového

rozvětvení nebo dilatačního zařízení, musí být ZKPP provedena i pod kolejovým

rozvětvením nebo dilatačním zařízením.



Diplomová práce

20

g) Přechodový klín se zřizuje z materiálu, který zajistí dosažení požadované

únosnosti. Upřednostňuje se využití kvalitních vyzískaných materiálů (případně

upravených) v rámci stavby odpovídajících ČSN EN ISO 14688-1 a ČSN EN ISO

14689-1. Dále lze použít štěrkodrť, mezerovitý beton, štěrkodrtě stabilizované

cementem, vyztužené zeminy, hrubozrnné materiály (frakce 0/90 až 0/250)

s plynulou křivkou zrnitosti, minerální směsi, nebo jiné materiály obdobných

vlastností odsouhlasené SŽDC OTH.

Přechodový klín je nutné provádět po vrstvách o tloušťce max. 0,30 m. Tloušťka

vrstvy je závislá na druhu a kvalitě materiálu a účinnosti zhutňovacího

mechanizmu.

h) Použitý materiál pro přechodový klín a ZKPP musí splňovat požadavky

příslušných norem a výnosů:

 štěrkodrť dle OTP „ Štěrkopísek, štěrkodrť a recyklovaná štěrkodrť pro

konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku“

 mezerovitý beton dle TKP  kapitola 17

Obrázek 5. Názvosloví konstrukčního uspořádání přechodové oblasti
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3.4 Zesílená konstrukce pražcového podloží dle SŽDC Ž 4, vzorový list

železničního spodku [3]

Zesílená konstrukce pražcového podloží je předmětem řešení podle vzorového

listu Ž4.2 - Zesílená konstrukce pražcového podloží. Samotný přechodový klín tento

vzorový list neřeší a jeho konstrukce je předmětem již zmiňovaného předpisu SŽDC

S4 – příloha 24.

ZKPP přímo souvisí s přechodovou oblastí a navrhuje se pro zajištění

geometrických parametrů koleje v oblasti přechodu tělesa železničního spodku na

mostní objekty, objekty mostům podobné, tunely se spodní klenbou, konstrukce pevné

jízdní dráhy nebo na úrovňový železniční přejezd.

Podmínky použití ZKPP, se navrhuje na základě výsledků geotechnického

průzkumu dle předpisu SŽDC S4. Minimální hodnoty modulu přetvárnosti přechodové

oblasti jsou opět určeny předpisem SŽDC S4 – příloha 24. Podle vzorového listu Ž 4.2

rozlišujeme celkem 6 typů zesílené konstrukce pražcového podloží, přičemž při

výběru návrhu je nutno zvážit hledisko technické i ekonomické.

Rozdělení ZKPP dle vzorového listu SŽDC Ž 4.2 podle typu je uveden

v následující tabulce:
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Tabulka 1. Rozdělení zesílené konstrukce pražcového podloží dle SŽDC Ž 4.2,
*) typ 6 je vhodný pouze pro úrovňové železniční přejezdy regionálních tratí

Typ zesílené konstrukce pražcového podloží Použité vrstvy

Typ 1

kolejové lože
podkladní vrstva
mezerovitý beton
zemní pláň

Typ 2
kolejové lože
podkladní vrstva z minerální směsi
zemní pláň

Typ 3

kolejové lože
podkladní vrstva/konstrukční vrstvy
výztužné prvky
zemní pláň

Typ 4

kolejové lože
podkladní vrstva
štěrkodrť stabilizovaná cementem
zemní pláň

Typ 5

kolejové lože
podkladní vrstva ze štěrkodrti, recyklované štěrkodrti
nebo upraveného recyklátu
zemní pláň

Typ 6*)

kolejové lože
železobetonové panely
vyrovnávací vrstva
geotextilie
zemní pláň

3.4.1 Základní požadavky pro návrh ZKPP dle SŽDC  Ž 4.2

Vzorový list SŽDC Ž 4.2 řeší základní požadavky pro návrh ZKPP:

 délka provedení ZKPP minimálně 7,00 m a max. 20,00 m,

 minimální tloušťka provedení 0,5 m na celou délku přechodové oblasti,

 přechod z plné tloušťky ZKPP na přilehlý úsek tratě se provádí

s výběhem na délku 5,00 m ve sklonu 1:1,

 u mostních objektů, jejichž povrch nosné konstrukce je ve větší

vzdálenosti než 1,20 m se ZKPP neprovádí,

 u trubních propustků se ZKPP neprovádí,

 pokud ZKPP zasahuje do kolejového rozvětvení nebo dilatačního

zařízení musí být provedena konstantně v celé délce i pod tímto

zařízením,

 ZKPP se provádí včetně výběhu v konstantní (jednotné) tloušťce

materiálové a konstrukční skladby.
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4 Technologické postupy při realizaci přechodů

Při projektování přechodových oblastí rozlišujeme předpoklad, zda se jedná o

novou mostní konstrukci nebo stávající tj. bude provedena rekonstrukce nebo částečná

rekonstrukce objektu. Další podstatnou záležitostí je řešení přechodu na jednokolejné

nebo vícekolejné trati se zachováním železničního provozu. Při zachování

železničního provozu na sousední koleji nelze zřídit přechody na mostní objekty v celé

její potřebné šířce v jednom pracovním cyklu. Z toho vyplývá, že bude nutno sestrojit

pažící konstrukci mezi provozovanou a vyloučenou kolejí tak, aby nedošlo k narušení

geometrických parametrů koleje a tím i zajištění plynulosti a bezpečnosti provozované

koleje. Upozorňuji na rozdíl v umístění objektu, zda se jedná o objekt ve stanici

s osovou vzdáleností sousedních kolejí zpravidla 4,75 m nebo o traťový úsek s osovou

vzdáleností 4,0 m. V této práci jsem se zaměřil na přechody železničního spodku na

mostní objekty na konkrétním traťovém úseku dvoukolejné trati s osovou vzdáleností

4,0 m se zachováním provozu na sousední koleji. Z důvodu zajištění provozu po

sousední koleji a napojení stavebních části konstrukcí do jednoho celku je osová

vzdálenost 4,0 m ve dvou a vícekolejném traťovém úseku pro realizaci přechodů

železničního spodku na mostní objekty technicky nejnáročnější. Po vyhotovení a

návrhu projektové dokumentace, potřebných legislativních a ekonomických krocích a

po výběru zhotovitele následuje realizace jednotlivých stavebních objektů.

Vlastní přechod železničního spodku na mostní objekty se nerealizuje

samostatně, ale je projektován a navržen:

a) pouze ve stavebním objektu mostní konstrukce (jedná se zejména o

rekonstrukce mostních objektů bez rekonstrukce železničního spodku),

b) pouze ve stavebním objektu železničního spodku (případ kdy byl mostní objekt

včetně přechodů realizován v nedávné době před zřízením železničního spodku,

c) v kombinaci mostního objektu a železničního spodku (nejčastější způsob při

výstavbě železničních koridorů).

Realizace přechodů železničního spodku na mostní objekty probíhá při

technologii se snášením kolejového roštu.



Diplomová práce

24

4.1 Nultá etapa výstavby

Tato etapa výstavby probíhá před započetím trvalé výluky železničního

provozu a napětí. V této části se provede poučení zúčastněných zaměstnanců

s technologickým postupem výstavby, přístupovými komunikacemi a bezpečnosti

práce. Dále se provede geodetické vytýčení stavebního objektu a vytýčení stávajících

inženýrských sítí. Součástí je přeložení inženýrských sítí nacházejících se v okolí

přechodů a mostního objektu. Pokud se jedná o vícekolejnou trať se zachováním

železničního provozu v sousední koleji, je nutno zajistit stabilitu provozované koleje a

zřídit pažící konstrukci mezi vyloučenou a provozovanou kolejí. Na realizaci pažení je

nutno pamatovat při objednávání kolejových a napěťových výluk. Zpravidla se jedná o

krátkodobé výluky napětí obou kolejí v délce 4 – 8 hodin. Kolejově se zpravidla

krátkodobě vyloučí pouze jedna kolej nebo se práce mohou provádět v dopravních

pauzách za přítomnosti dopravního dozoru zaměstnance správy železniční dopravní

cesty. Pažící konstrukce se zřizuje mezi provozovanou kolejí a budoucí vyloučenou

kolejí do osy os obou kolejí v potřebné délce přechodových oblastí realizovaného

mostního objektu. Technologie provádění pažení se provádí pomocí beranění a

vibrování nebo záporového pažení. Ukázka umístění pažení v širé trati s osovou

vzdáleností 4,0 m je na obrázku 6.

1

1 : 1
,25

2

1 : 1,25 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

ŽELEZNIČNÍ SPODEK

 PŘECHODOVÁ OBLAST ŽEL.
SPODKU NA MOSTNÍ OBJEKT

OCELOVÁ ŠTETOVNICE (např. typu IIIn)

PROBLÉMOVÉ MÍSTO Z HLEDISKA REALIZACE PŘECHODU

Obrázek 6. Zakreslení problémového místa z hlediska realizace železničního spodku – příčný řez
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Problémové místo při realizaci přechodu železničního spodku na mostní

objekty se nachází v místě záporového pažení, kde dochází k příčnému napojení

přechodu pod vedlejší kolejí.

Obrázek 7. Zachycení problémového místa při realizaci přechodových oblastí mezi

provozovanou a vyloučenou kolejí - širá trať
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4.1.1 Popis technologie beranění, vibrování a záporového pažení

Beranění a vibrování [7] patří obecně v zakládání staveb mezi technologie

kde je možno dosáhnout velmi vysokých výkonů při realizaci. Ocelové štětovnice

různých typů například Larsen 22, lln a IVn se používají pro zachycení zemního a

vodního tlaku. Ze štětovnic se provádějí těsnící a pažící stěny, jednoduché a dvojité

štětové stěny. Štětové stěny se kotví nebo rozpírají. Štětovnice se beraní pomocí

těžkých beranidel, montovaných na pásovém nosiči nebo se vibrují

vysokofrekvenčními vibrátory, které se zavěsí na autojeřáb. Optimální hloubka pro

beranění je 8 až 12 m, ovšem je možné dosáhnout i větších hloubek a to i v těžkých

základových půdách, jako jsou štěrky, jíly a zvětralé horniny skalního podkladu.

Vibrování se dává přednost zejména v blízkosti objektů. Kmitání vibrátoru lze měnit

tak, aby nedošlo k rezonanci s vlastním kmitáním objektu, a zajistí se tak stabilita

provozované koleje. Účinek vibrování je možno zvyšovat vplachováním vody pro

snížení adheze mezi zeminou a pažící konstrukcí. Výška štětové stěny nad terénem se

ukončí tak, aby nedošlo k narušení průjezdného průřezu provozovaných kolejí.

V případě velmi nepříznivých lokálních geologických poměrů může nastat

situace, kdy není možno zasunout štětovnici do požadované hloubky. Pak je nutno

zvolit jiné vhodné řešení zajištění stability provozované koleje, např. použití

záporového pažení typu HEB s postupným odtěžením zeminy a kombinaci zápor

s chemických kotev. Toto řešení je časově a zejména ekonomicky náročné.

Záporové pažení [7] stěn o výšce 4 až 12 m je v praxi nejekonomičtější.

Zápora je vytvořena jako svislý nosný prvek. Pro větší hloubky zápory se používají

profily I 400 nebo 2xU. Uplatňují se zejména ve vysokých náspech, v blízkosti jiných

objektů např. v zastavěném území. Při menších hloubkách pažení se často využívají

profily typu HEB. Záporové pažiny se osazují do osové vzdálenosti 1,8 až 2,5 m.

Výplň mezi záporami (dřevěné hranoly, dřevěná kulatina) se osazují v další etapě

výstavby při postupném hloubení stavební jámy. Tento typ pažení je výhodný pro

svou jednoduchost realizace a při menších hloubkách založení není vždy nutno

požadovat výluky napětí provozované koleje. Demontáž pažení probíhá obdobně jako

montáž. Při návrhu pažící konstrukce je nutno vypracovat statický posudek.

Po ukončení přípravných prácí je možno zahájit další etapu realizace výstavby.
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4.2 První etapa výstavby – práce ve vyloučené koleji

V této části výstavby následuje zajištění vyloučené koleje z hlediska

bezpečnosti, vypnutí trolejového vedení a zkratování na viditelném místě. Následují

práce na demontáži zabezpečovacího zařízení a trolejového vedení. V určitých

případech postačí pouze odsun trolejového vedení. Je třeba dbát na kvalitní přípravu

technologie a následně koordinovat práce s dalšími dodavateli (zabezpečovacího

zařízení, trolejového vedení, železničního svršku a spodku, protihlukových stěn atd.).

Dále probíhá snesení kolejového roštu a odtěžení stávajícího štěrkového lože. Po této

fázi se realizují práce na mostním objektu (např. demontáž mostní konstrukce,

propustku, bourání opěr, atd.). Podle typu sanace mostního objektu následuje odtěžení

místa přechodu železničního spodku na mostní objekt a v případě použití záporového

pažení je nutno osadit výplň mezi záporami. Je nutností dodržet stabilitu provozované

koleje po celou dobu výstavby, protože odtěžená zemina v místech přechodů

železničního spodku na mostní objekty je zpravidla po celou dobu realizace opěry

mostu. Podle typu návrhu přechodu železničního spodku na mostní objekt pak probíhá

samotná realizace. V chronologickém pořadí následují práce:

 úprava příčného a podélného odvodnění (pokud je součástí návrhu),

 úprava základové spáry,

 zásyp přechodového klínu (po vrstvách),

 postupná demontáž záporového pažení,

 úprava do požadovaného tvaru včetně hutnění přechodového klínu,

 realizace zesílené konstrukce pražcového podloží,

o zřízení podkladní vrstvy (stabilizace, minerální směs, mechanicky

zpevněné kamenivo),

o rozprostření konstrukční vrstvy (např. štěrkodrť frakce 0-32 mm),

o finální úprava konstrukčních vrstev do požadovaného tvaru včetně

hutnění,

 provedení statických zatěžovacích zkoušek na pláni tělesa železničního spodku

v místech zpevněných oblastí

Po zřízení přechodů železničního spodku na mostní objekty dochází

k definitivní demontáži záporového pažení, které bylo zřízeno mezi provozovanou a

vyloučenou kolejí a sloužilo k zajištění stability svahu provozované koleje. Pro tuto
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demontáž pažení je zpravidla nutno objednat výluku napětí v provozované koleji.

Pokud mechanizace, která demontuje pažení, zasahuje do průjezdného průřezu je

nutno zajistit i výluku provozované koleje nebo bezpečnostní dozor ze strany SŽDC a

práce realizovat ve výlukových pauzách.

Po demontáži pažení a předání pláně tělesa železničního spodku technickému

dozoru stavebníka jsou práce na přechodech železničního spodku na mostní objekty u

konce. Dále se realizují práce na železničním svršku, troleji, zabezpečovacím zařízení,

které jsou ukončeny před uvedením zkušebního provozu.

4.3 Druhá etapa výstavby – dokončovací práce

Po zavedení zkušebního provozu nejsou potřeba žádné dokončovací práce na

přechodech železničního spodku na mostní objekty, probíhá pouze pozorování a

měření geometrických parametrů koleje měřícím vozem při pravidelných prohlídkách.
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5 Srovnání technologických postupů pro realizaci přechodů

železničního spodku na mostní objekty a přejezd na trati žst.

Bystřice nad Olší – žst. Třinec

V této kapitole se práce věnuje srovnání technologických postupů přechodů

železničního spodku na mostní objekty a přejezd. Na konkrétním úseku tratě jsou

nejprve uvedeny základní parametry železničního spodku a svršku a dále jednotlivé

zkoumané mostní objekty, propustky a železniční přejezd.

5.1 Bystřice n. Olší – Třinec, železniční spodek, svršek [5]

Předmětem byla rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního

spodku v traťovém úseku Bystřice n. Olší – Třinec v km 305,807 – 310,971 dle

nového staničení. Tento traťový úsek je součástí III. tranzitního koridoru Cheb – Plzeň

– Praha – Č. Třebová – Ostrava – Petrovice u Karviné – Dětmarovice – Mosty u

Jablunkova – st. hranice SR a musí tedy odpovídat parametrům kladeným na

koridorové stavby podle platných „Zásad modernizace a optimalizace vybrané

železniční sítě České republiky“ dle „Směrnice generálního ředitele č. 16/2005“.

5.1.1 Řešení železničního spodku

Návrh železničního spodku přímo souvisí s návrhem přechodů železničního

spodku na mostní objekty, které jsou dále popsány.

5.1.2 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku [5]

Návrh konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku byl proveden podle

postupu daného předpisem S4 – Železniční spodek, příloha č.6 a č.7. Návrhová

rychlost v optimalizovaném úseku pro klasické soupravy je 160 km.h-1.

Pro zesílené konstrukce pražcového podloží na mostech, propustech a

přejezdech stanoví předpis S4 na pláni tělesa železničního spodku min. hodnotu 80
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MPa při modulu přetvárnosti na pláni tělesa železničního spodku 50 MPa v okolní

trase. Dále min. 60 MPa při 40 MPa v okolní trase a min. hodnotu 50 MPa při 30 MPa

v okolní trase.

Předmětem srovnání a posouzení v této práci jsou přechodové oblasti na

mezistaničním úseku Bystřice n. Olší – Třinec, na přejezdu

SO 21-17-02 v km 306,654

a na mostních objektech a to:

SO 21-19-01 v km 305,811

SO 21-19-04 v km 307,614

SO 21-19-06 v km 308,174

SO 21-19-07 v km 308,536

SO 21-19-12 v km 309,506

SO 21-19-13 v km 310,910

Ve zkoumaném úseku v hlavních kolejích č. 1 a 2 byl navržen typ konstrukce

pražcového podloží a ZKPP v místech přejezdů, mostů a propustků dle tabulky č. 2.

Tabulka 2. Typy konstrukcí v hlavních kolejích a u zkoumaných přejezdů, mostů a propustků

Typ konstrukce materiál frakce  [mm] tloušťka [m]
Hlavní koleje

6.1 (D/vp1)
štěrkodrť třídy A 0-32 0,25
zlepšení zeminy směsnými
pojivy - 0,42

ZKPP v místech přejezdů, mostů a propustků

Z.1 = D/Př/vp80-
1/5

štěrkodrť třídy A 0-32 0,60
zlepšení zeminy směsnými
pojivy - 0,42

Z.2

štěrkodrť třídy A 0-32 0,25
mechanicky zpevněné
kamenivo 0-32 0,35

zlepšení zeminy směsnými
pojivy - 0,42
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Popis objektů, požadované Epl vyjádřené v MPa a určení typu opatření na

zkoumaných stavebních objektech je určen v následující tabulce č. 3:

Tabulka 3. Použité ZKPP u zkoumaných přejezdů, mostů a propustků

kolej č. SO objekt požadované
Epl [MPa] typ opatření poznámka

Přejezd
1

2
SO 21-17-02

Železniční úrov. přejezd v ev. km 306,654

Železniční úrov. přejezd v ev. km 306,654

80

80

Z.2

Z.2
Mosty a propustky

1

2
SO 21-19-01

Železniční most v km 305,811

Železniční most v km 305,811

80

80

Z.1

Z.1
1

2
SO 21-19-04

Železniční most v km 307,614 (podchod)

Železniční most v km 307,614 (podchod)

80

80

Z.2

Z.2
1

2
SO 21-19-06

Železniční most v km 308,174

Železniční most v km 308,174

80

80

Z.2

Z.2
1

2
SO 21-19-07

Železniční propustek v km 308,536

Železniční propustek v km 308,536

80

80

Z.2

Z.2
1

2
SO 21-19-12

Železniční most v km 309,506

Železniční most v km 309,506

80

80

Z.2

Z.2
1

2
SO 21-19-13

Železniční most v km 310,910

Železniční most v km 310,910

80

80

Z.2

Z.2

Projektem byla předpokládaná sanace železničního spodku technologií se

snášením železničního svršku a to nejprve v koleji č.1, v celém traťovém úseku, po

jejím dokončení následně v kol.č. 2.

5.1.3 Návrh pražcového podloží, žst. Bystřice n. Olší – žst. Třinec [4]

Návrh pražcového podloží této trati vycházel z platného předpisu S4. Jedná se

o stávající trať, celostátní pro rychlost 120 – 160 km/h.

 minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláni E0 = 30

MPa,

 minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti na pláni železničního

spodku Ee1 = 50 MPa,

 mrazový index lmn = 500 C.den,

 hloubka promrzání hpr = 1,00 m,

Hodnota modulů přetvárnosti Edef se pohybuje v rozmezí 70 – 90 MPa. Zde se

vycházelo ze skutečnosti, že tato hodnota je závislá na odporu podloží. Čím vyšší je
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odpor podloží representovaný modulem přetvárnosti E0, tím vyšší objemové hmotnosti

lze dosáhnout a zároveň nižší mezerovitosti sypaniny. Při kontrole zatěžovací

zkouškou kruhovou deskou jsou pak deformace nižší a ekvivalentní moduly

přetvárnosti Ee1 narůstají. Pro konstrukční vrstvu byla generelně uvažovaná štěrkodrť

frakce 0/32 třídy A.

Tabulka 4. Parametry štěrkodrtě (orientační)

objemová hmotnost suchá při 100% Proctor Standart max 2250 kg/m3

objemová hmotnost při optimální vlhkosti wopt = 8% při
100% Proctor Standart n

2430 kg/m3

objemová hmotnost vlhkosti wn = 2% n 2295 kg/m3

5.1.4 Zpevněná konstrukce pražcového podloží - ZKPP [5]

V místě přejezdů, mostů a propustků je požadovaná únosnost na pláni spodku:

 minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti na pláni železničního

spodku Epl je 80 MPa pro hlavní koleje.

ZKPP je řešeno u hlavních kolejí u mostů a propustků typem opatření

D/Př/vp80-1/5. Stabilizace (zlepšení zeminy směsnými pojivy) jsou uvažovány bez

rozdílu směsným pojivem (například DOROSOL C 50), což je směs 50% vápna a 50%

cementu v množství 2% což je 20 kg pojiva na 1m2 plochy.

5.2 Realizace výstavby přechodových oblastí

5.2.1 Přípravné práce

Přípravné práce potřebné pro realizaci sledovaných objektů, platné pro všechny

objekty:

 na úvod byl zkoordinován a odsouhlasen realizační harmonogram prací dodavatelů

a subdodavatelů všech stavebních objektů na trati Bystřice n. Olší – Třinec včetně

dodavatelů objektů žst. Třinec (realizace stanice žst. Třinec probíhala současně

s traťovým úsekem),



Diplomová práce

33

 poučení zaměstnanců se schváleným technologickým postupem pro železniční

svršek, spodek, přejezdy, mostní objekty a propustky,

 poučení s přístupovými cestami k jednotlivým objektům pro vyloučenou kolej č. 1

a kolej č. 2,

 provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí, kolidujících s realizovanými

stavebními objekty.

Odchylné přípravné práce na sledovaných stavebních objektech:

SO 21-19-01, železniční most v km 305,811 (přípravné práce)

 zřízení přístupových cest ke stavebnímu objektu od koleje č. 1,

 v rámci výluk napětí obou provozovaných kolejí č.1 a 2 bylo vloženo

záporové pažení v podélném směru mezi koleje v místech budoucích

zpevněných oblastí typu HEB vzdálených cca 1-1,5 m do hloubky cca 5m.

Vložení bylo provedeno v krátkodobé (9 hod) kolejové výluce kol. č. 1 za

dozoru zaměstnance a koordinátora SŽDC, protože při zasouvání

záporového pažení byl narušen průjezdný průřez provozované koleje č. 2.

SO 21-17-02, železniční úrovňový přejezd v ev. 306,654 (přípravné práce)

 nebylo nutno realizovat další přípravné práce.

SO 21-19-04, železniční most v km 307,614 (podchod), (přípravné práce)

 zřízení přístupových cest ke stavebnímu objektu od koleje č. 1,

 v rámci výluk napětí obou provozovaných kolejí č. 1 a 2, bylo ocelové

pažení typu larssen z důvodu zachycení zemního a vodního tlaku. Vložení

bylo provedeno vibrováním v krátkodobé (9 hod.) kolejové výluce kol. č. 1

za dozoru zaměstnance a koordinátora SŽDC, protože při zasouvání
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ocelového pažení vibrováním byl narušen průjezdný průřez provozované

koleje č. 2.

SO 21-19-06, železniční most v km 308,174 (přípravné práce)

 zřízení přístupových cest ke stavebnímu objektu od koleje č. 1,

 v rámci výluk napětí obou provozovaných kolejí č. 1 a 2, bylo vloženo

záporové pažení v podélném směru mezi koleje v místech budoucích

zpevněných oblastí typu HEB vzdálených cca 1 m do hloubky cca 4 – 9m.

Vložení bylo provedeno v krátkodobé (9 hod) kolejové výluce kol. č. 1 za

dozoru zaměstnance a koordinátora SŽDC, protože při zasouvání

záporového pažení byl narušen průjezdný průřez provozované koleje č. 2.

SO 21-19-07, železniční propustek v km 308,536 (přípravné práce)

 zřízení přístupových cest ke stavebnímu objektu od koleje č. 1,

 v rámci výluk napětí obou provozovaných kolejí č. 1 a 2, bylo vloženo

záporové pažení v podélném směru mezi koleje v místech budoucích

zpevněných oblastí typu HEB a v těsné blízkosti propustku ocelové

štětovnice typu larssen. Vložení bylo provedeno v krátkodobé (9 hod)

kolejové výluce kol. č. 1 za dozoru zaměstnance a koordinátora SŽDC,

protože při zasouvání záporového pažení byl narušen průjezdný průřez

provozované koleje č. 2.

SO 21-19-12, železniční most v km 309,506 (přípravné práce)

 zřízení přístupových cest ke stavebnímu objektu od koleje č. 1,

 v rámci výluk napětí obou provozovaných kolejí č. 1 a 2, bylo vloženo

ocelové pažení typu larssen z důvodu zachycení zemního tlaku. Vložení

bylo provedeno vibrováním v krátkodobých (9 hod) kolejových výlukách
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kol. č. 1 za dozoru zaměstnance a koordinátora SŽDC, protože při

zasouvání ocelového pažení vibrováním byl narušen průjezdný průřez

provozované koleje č. 2.

SO 21-19-13, železniční most v km 310,910 (podchod), (přípravné práce)

 zřízení přístupových cest ke stavebnímu objektu od koleje č. 1,

 v rámci výluk napětí obou provozovaných kolejí č. 1 a 2, bylo vloženo

záporové pažení v podélném směru mezi koleje v místech budoucích

zpevněných oblastí typu HEB ve vzdálenosti cca 1 m. Vložení bylo

provedeno v krátkodobé (9 hod) kolejové výluce kol. č. 1 za dozoru

zaměstnance a koordinátora SŽDC, protože při zasouvání záporového

pažení byl narušen průjezdný průřez provozované koleje č. 2.

Po přípravě zajištění stability koleje byly ukončeny přípravné práce.

5.2.2 Práce ve vyloučené koleji

Do zahájení nepřetržité výluky kolejového provozu v koleji č. 1 byly

provedeny přípravné práce dle předcházejícího článku 5.2.1. Celková nepřetržitá

výluka napětí a koleje č. 1 mezi stanicí Bystřice n. Olší – Třinec byla zahájena dne

8.3.2011 ve 14,00 hod., ukončení a následné zahájení výluky kol. č. 2 bylo 12.7.2011

ve 14,00 hod. Ukončení kolejové výluky koleje č. 2 bylo 31.10.2011 v 16,00 hod. To

znamená, že v první výluce byly realizovány všechny objekty pod kolejí č. 1 a

následně všechny objekty pod kolejí č. 2. Po zahájení nepřetržité výluky koleje bylo

zajištěno trvalé zkratování stávajícího trolejového vedení a následná demontáž dalším

dodavatelem. Byly provedeny práce na demontáži zabezpečovacího zařízení, snesení

kolejového roštu a odtěžení stávajícího štěrkového lože určeného k recyklaci

dodavatelem železničního svršku. Doba prodlení mezi zahájením nepřetržité výluky

koleje a začátkem skutečné doby realizace mostních objektů je z důvodu vlastních

prací na železničním svršku a spodku.

Práce provedené na sledovaných objektech týkajících se přechodů železničního

spodku na mostní objekty jsou popsány následovně:
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SO 21-19-01, železniční most v km 305,811 (práce ve vyloučené koleji)

Skutečná doba realizace:

kolej č. 1 19.3.2011 – 25.3.2011

kolej č. 2 19.7.2011 – 15.9.2011

Při odtěžení zeminy v místech přechodových oblastí až na požadovanou úroveň

byla postupně vložena výplň mezi záporami (dřevěné fošny). Po provedení vlastních

prací na mostním objektu a izolací na opěrách mostní konstrukce, byly realizovány

přechodové klíny v rámci stavebního objektu mostu. Po zřízení izolací na opěrách,

byly upraveny základové spáry přechodových klínů a následně se navážela betonová

směs C 25/30 pomocí betonové pumpy do požadovaného tvaru. Po zatuhnutí

přechodových klínů došlo k vložení další izolace na přechodový klín a zřízení

příčného odvodnění přechodové oblasti. Práce v rámci mostního objektu byly

ukončeny obsypem drenáže štěrkem s povrchovou ochranou pomocí geotextilie, která

zabraňuje promíchání směsí různých frakcí.

V další fázi byly provedeny práce na zesílené konstrukci pražcového podloží

v rámci stavebního objektu dodavatele železničního spodku. Přechodové oblasti byly

provedeny stabilizací zeminy směsnými pojivy a to DOROSOL C50 tloušťky 0,42 m

po zhutnění. Na stabilizace byl použit aplikátor pojiva Tatra 815 a stabilizační fréza

pro traktor s maximální hloubkou stabilizace 50 cm. Následně byly pláně ZKPP

upraveny a zhutněny do požadovaných sklonů. Po zhutnění stabilizované zemní pláně

byly realizovány návozy štěrkodrtě do požadované tloušťky s postupným hutněním.

Tato realizace byla provedena v předstihu, to znamená, že přechodové oblasti nebyly

hotové v celé délce, z důvodu prací na mostním objektu. Dotažení stabilizace bylo

provedeno až po ukončení prací přechodových klínech. Z důvodu malé plošné míry

nebylo možné použít stabilizační frézu a z toho důvodu byla z mezideponie dovezena

stabilizovaná zemina na místo určení zbývající ZKPP. Tento převoz materiálu byl

zajištěn sklápěcími nákladními automobily a vložen na místo pomocí otočného bagru.

Po té byla stabilizace upravena a zhutněna do požadovaných sklonů. Po zatuhnutí cca

24 hod. následovaly kontrolní statické zatěžovací zkoušky na stabilizované zemní

pláni. Výsledné hodnoty zkoušek na zkoumaných stavebních objektech jsou uvedeny

v tabulce č. 5. Po převzetí stabilizované zemní pláně a odsouhlasení pokračováním

dalších prací technickým dozorem stavebníka, bylo započato s návozem konstrukční
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vrstvy. Realizace konstrukčních vrstev ZKPP bylo prováděno dovozem materiálu

štěrkodrtě fr. 0-32 mm nákladními automobily a rozprostřeno otočným bagrem.

Konstrukční vrstvy byly hutněny po vrstvách cca 0,30 m vibračním válcem ručně

vedeným. V nedostupných místech bylo hutnění provedeno vibračním pěchem.

Poslední finální vrstva byla upravena do požadovaného tvaru samojízdným grejdrem a

zhutněna velkým vibračním válcem. Dovoz materiálu na konstrukční vrstvy po koleji

s následným klopením z provozované koleje z Ua vozů bylo zamítnuto. Důvodem byla

vysoká tloušťka konstrukční vrstvy, kterou by se nepodařilo zhutnit optimálně po

vrstvách. Pro dosažení požadované únosnosti konstrukční vrstvy bylo potřeba vložit

štěrkodrť s požadovanou optimální vlhkostí. V závěru prací dodavatele ZKPP

železničního spodku byly provedeny statické zatěžovací zkoušky (podrobný popis

v článku 5.2.3) na pláni tělesa železničního spodku ze strany od Slovenské republiky a

ze strany od Třince. Výsledky zkoušek na pláni tělesa železničního spodku v místech

přechodových oblastí jsou v přehledné tabulce 6. Následně bylo postupně

odstraňováno pažení sloužící k zajištění stability provozované koleje.

Po provedené kontrole rovinatosti a statické zatěžovací zkoušce poslední

vrstvy pláně tělesa železničního spodku, byla položena podkladní vrstva štěrku frakce

32 – 63 BI v tloušťce 0,28 m, položení kolejového roštu, doštěrkování koleje, směrová

a výšková úprava na rychlost danou projektovou dokumentací, svaření BK a další

práce spojené s uvedením do řádného provozu.

Pro názornou ukázku je doložen obrázek 8, návrh přechodové oblasti mostního

objektu SO 21-19-01 v km 305,811 ze strany od Slovenské republiky.
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SO 21-17-02, železniční úrovňový přejezd v ev. km 306,654 (práce ve vyloučené

koleji)

Skutečná doba realizace:

kolej č. 1 5.4.2011 – 30.4.2011

kolej č. 2 1.8.2011 – 20.8.2011

Práce na ZKPP přejezdu spočívaly zejména v prohloubení stabilizované zemní

pláně a zřízení konstrukčních vrstev podobně jako je tomu u mostních objektů na

délku 10,00 m od krajní hrany přejezdu a s výběhem na délku 5,00 m na požadované

nivelety zemní pláně v přilehlých úsecích tratě. Zemní pláň byla zlepšena a upravena

stabilizací pojivem DOROSOL C50. Rozprostření konstrukční vrstvy bylo prováděno

po vrstvách, aby bylo dosaženo maximální únosnosti na pláni tělesa železničního

spodku. Kontrola byla provedena statickou zatěžovací zkouškou na stabilizované

zemní pláni a na pláni tělesa železničního spodku. Výsledné naměřené hodnoty

statických zatěžovacích zkoušek jsou uvedeny v tabulce 5 a 6.

SO 21-19-04, železniční most (podchod) v km 307,614 (práce ve vyloučené koleji)

Skutečná doba realizace:

kolej č. 1 17.3.2011 – 7.6.2011

kolej č. 2 17.7.2011 – 1.10.2011

Po odtěžení zeminy v místě budoucího podchodu probíhaly práce na vlastním

objektu a po celou dobu výstavby bylo zajištěno plynule odčerpávání spodní vody ze

základové spáry. Po provedení vlastních prací a izolací na mostním objektu došlo

k realizaci zpevněných oblastí. Při postupném zasypávání a hutnění mostní

konstrukce, došlo postupně k vytahování pažení typu larssen pomocí automobilového

jeřábu. Tyto práce byly poměrně komplikované z důvodu špatných přístupových cest

ze strany od Slovenské republiky v koleji č. 1 a 2, kde se nacházel stávající úrovňový

přejezd pro obec Vendryně. To si vyžádalo omezení nasazení techniky potřebné pro

hutnění zpevněné oblasti pouze na vibrační desku a malý válec ručně vedený. Po

úpravě a hutnění náběhového klínu do požadovaného tvaru byla rozprostřena a
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zhutněna stabilizovaná zemní pláň dotažena až k samotné konstrukci mostu.

Konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě frakce 0-32 m byly realizovány po vrstvách. Byly

provedeny statické zatěžovací zkoušky na zemní pláni a na pláni železničního spodku

(viz tabulka 5 a 6). Po odsouhlasení prací technickým dozorem investora byly

provedeny práce na železničním svršku obdobně jako u SO 21-19-01.

Obrázek 9. vlevo, Realizace náběhového klínu mezi mostní konstrukcí a pažením

Obrázek 10. vpravo, Realizace ZKPP (konstrukčních vrstev), stabilizovaná zemní pláň

SO 21-19-06, železniční most v km 308,174 (práce ve vyloučené koleji)

Skutečná doba realizace:

kolej č. 1 13.3.2011 – 12.6.2011

kolej č. 2 16.7.2011 – 4.10.2011

Po snesení kolejového roštu a odtěžení stávajícího štěrkového lože došlo

k odtěžení zeminy v místech přechodových klínů. Stabilita provozované koleje byla

zajištěna postupným vkládáním dřeva (kulatiny) mezi záporové pažení typu HEB. Při

realizaci prací na mostním objektu byly v rámci železničního spodku zřízeny

stabilizované zemní pláně v přilehlých úsecích tratě a navázány na ZKPP co nejblíže

k mostnímu objektu. V rámci mostního objektu byl proveden přechodový klín

z vytěžené zeminy a betonového podkladu z betonu C12/15 a upraven do

požadovaného tvaru. Dále bylo zřízeno příčné odvodnění DN 150 mm, zasypáno

drenážním štěrkem fr. 16-32 mm. V rámci železničního spodku pokračovaly práce na

ZKPP. To znamená stabilizace zemní pláně směsnými pojivy DOROSOL C50,
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rozprostření a hutnění konstrukčních vrstev ze štěrkodrtě fr. 0-32 mm do

požadovaného tvaru. Součástí prací na náběhovém klínu a na ZKPP bylo vytažení

postupné vytažení pažení (dřevěné kulatiny) a následně i pažení typu HEB. Na

stabilizované zemní pláni a na pláni železničního spodku byly provedeny statické

zatěžovací zkoušky (viz. Tabulka 5 a 6).

Následné práce na železničním svršku proběhly obdobně jako u SO 21-19-01.

Obrázek 11. Odtěžení náběhového klínu před realizací mostní konstrukce, kol. č. 2
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SO 21-19-07, železniční propustek v km 308,536 (práce ve vyloučené koleji)

Skutečná doba realizace:

kolej č. 1 14.3.2011 – 15.5.2011

kolej č. 2 21.7.2011 – 10.9.2011

Začátek realizace přechodové oblasti na tomto propustku bylo provedeno

obdobně jako u SO 21-19-06, včetně zajištění stability provozované koleje pomocí

připraveného pažení typu HEB a vložení výplně mezi záporami dřevěnými deskami.

Po té byly provedeny opravné práce na vlastním stavebním objektu. V rámci

železničního spodku v přilehlých úsecích tratě došlo k provedení statických

zatěžovacích zkoušek a na základě jejich příznivých výsledků bylo rozhodnuto o

neprovedení stabilizace zemní pláně. Z tohoto důvodu byla zemní pláň napojena na

přechodový klín a částečně doplněna betonem C12/15 v délce cca 4,00 m, tloušťky

0,2m ke konstrukci propustku. Konstrukční vrstva byla rozprostřena a hutněna po

vrstvách.  Opět byly provedeny statické zatěžovací zkoušky dle tabulky 5 a 6.

Následné další práce na železničním svršku byly provedeny dle předchozích

stavebních objektů.

Ukázka projekčního návrhu přechodové oblasti propustku SO 21-19-07 je na

obrázku 12.

Obrázek 12. Znázornění přechodové oblasti na SO 21-19-07 v km 308,536
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SO 21-19-12, železniční most v km 309,506 (práce ve vyloučené koleji)

Skutečná doba realizace:

kolej č. 1 15.3.2011 – 3.6.2011

kolej č. 2 23.7.2011 – 5.10.2011

Tento stavební objekt se realizoval na trati jako zcela nový. Při odtěžení

zeminy na náběhovém klínu musela být odtěžená základová spára zcela rovná, aby

nedošlo k porušení homogenity zemní pláně. Při realizaci prací na mostním objektu,

byly v rámci železničního spodku zřízeny stabilizované zemní pláně v přilehlých

úsecích tratě a navázány na ZKPP co nejblíže k mostnímu objektu. Přechodový klín

byl proveden z těsnícího spádového betonu C 20/25. Dále bylo zřízeno příčné

odvodnění HDPE 150 mm, zasypáno drenážním štěrkem fr. 32-63 mm a konečná

vrstva ze štěrkodrtě fr. 0-63 mm upravena a zhutněna do požadovaného tvaru. Dále

pokračovaly práce na ZKPP. To znamená stabilizace zemní pláně směsnými pojivy

DOROSOL C50, rozprostření a hutnění konstrukčních vrstev ze štěrkodrtě fr. 0-32

mm do požadovaného tvaru. Po provedení prací na náběhovém klínu a na ZKPP došlo

k odstranění pažení typu larssen v krátkodobých výlukách napětí v sousední

provozované koleji. Na stabilizované zemní pláni a na pláni železničního spodku byly

provedeny statické zatěžovací zkoušky (viz. Tabulka 5 a 6).

Na obrázku 13 je znázorněna přechodová oblast, kde je vidět napojení

stabilizované zemní pláně z přilehlého úseku tratě na vrchní vrstvu náběhového klínu

ze štěrkodrtě frakce 0-63 mm.

Následné práce na železničním svršku proběhly obdobně jako u SO 21-19-01.
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Obrázek 13. Uspořádání přechodového klínu a ZKPP na SO 21-19-12

Obrázek 14. vlevo, Mostní konstrukce a náběhový klín ze strany od Třince, kol. č. 1

Obrázek 15. vpravo, Konstrukční vrstva frakce 0-32 mm ze strany od Třince, kol. č. 2
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SO 21-19-13, železniční most (podchod) v km 310,910 (práce ve vyloučené koleji)

Skutečná doba realizace:

kolej č. 1 18.3.2011 – 28.5.2011

kolej č. 2 24.7.2011 – 15.9.2011

Tento stavební objekt je svou konstrukcí podobný objektu SO 21-19-04 a jedná

se o podchod pro pěší. Rozdíl spočíval v návrhu a realizaci přechodového klínu.

Po snesení kolejového roštu a odtěžení štěrkového lože bylo vloženo záporové

pažení typu HEB kolem budoucí základové spáry podchodu. Při postupném výkopu

základové konstrukce byla postupně vložena dřevěná výplň mezi záporami až na dno

základové spáry. Současně s realizací vlastních prací na mostním objektu (podchodu)

byla zřízena ZKPP co nejblíže k záporovému pažení v přilehlém traťovém úseku

v rámci dodavatele železničního spodku. Po realizaci mostní konstrukce a potřebných

izolacích byl zřízen přechodový klín. Tento přechodový klín byl navržen a realizován

zásypem mezi mostní konstrukci a záporové pažení v šířce cca 1,40 m. Hutnění

zásypu probíhalo postupně po vrstvách 0,30 m vyzískaným materiálem ze stávajícího

železničního svršku na výšku 1,60 m a následně byla použita na zásyp štěrkodrť fr. 0-

32 mm třídy A. Při zásypu přechodového klínu došlo k postupné demontáži dřevěné

výplně mezi záporami typu HEB a v konečné fázi k vytažení samotných zápor.

Následovalo zřízení ZKPP až k samotné konstrukci mostního objektu. Z důvodu

časové tísně byl na finální vrstvu přechodového klínu rozprostřen beton C 16/20 místo

stabilizované zemní pláně v tloušťce 0,20 m. Na tento podklad byla rozprostřena a

hutněna konstrukční vrstva fr 0-32 mm. Po úpravě do požadovaného tvaru byly

provedeny statické zatěžovací zkoušky na pláni tělesa železničního spodku dle tabulky

6.

Zmiňovaný rozdíl v návrhu oproti objektu SO 21-19-04 (podchod)

v přechodovém klínu respektoval stávající konsolidovaný terén a realizace klínu se tím

omezila pouze na zásyp mezi pažení a mostní konstrukci. Přechodový klín nebyl

realizován v minimální požadované délce 7,00 m. To však v žádném případě

nezhoršuje kvalitativní parametry přechodové oblasti. Na obrázku 16 je znázorněna

přechodová oblast dle projektové dokumentace na SO 21-19-13.
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Obrázek 16. Uspořádání přechodového klínu a ZKPP na SO 21-19-13

Obrázek 17. vlevo, Realizace náběhového klínu mezi mostní konstrukcí a pažením, kol. č. 2

Obrázek 18. vpravo, Zřízení ZKPP (konstrukční vrstvy), pažení mezi provozovanou a

vyloučenou kolejí, pohled ze strany od Třince, kol. č. 2
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5.2.3 Statické zatěžovací zkoušky na přechodových oblastech [2]

Pro zjištění statického modulu přetvárnosti na přechodových oblastech byly na

zkoumaných stavebních objektech provedeny statické zatěžovací zkoušky a to vždy ze

strany od Slovenské republiky a ze strany od Českého Těšína. Pouze na ZKPP

přejezdů se jednalo o statické zatěžovací zkoušky v ose přejezdu. Statický model

přetvárnosti je základní kritérium únosnosti zemní pláně a pláně tělesa železničního

spodku. Zjišťuje se zatěžovací zkouškou. Použití rázových a dynamických zkoušek

pro určení únosnosti se považuje pouze za orientační.

Zkušební zařízení nutné pro provedení statické zatěžovací zkoušky [2]:

 tuhá zatěžovací deska kruhového tvaru o průměru 0,30 mm, jiný rozměr se

nepřipouští,

 hydraulický lis schopný vyvodit sílu nejméně o 20 % vyšší než je největší

požadované zatížení desky,

 kulový kloub umístěný v sestavě zatěžovacího zařízení zajišťující centrické

zatížení zatěžovací desky,

 indikátorové hodiny s dělením po 0,01 mm pro měření zatlačení desky (je

možno použít i jiný typ měřidel např. s digitálním odečtem),

 měřící rám s držáky indikátorových hodin,

 protizátěž – naložené nákladní auto, vibrační válec, kolové rypadlo apod..

[viz SŽDC S4, příloha 5 str. 3]

Postup při realizaci statické zatěžovací zkoušky [2]:

 v případě špatných klimatických podmínek (zamrzlá půda, konstrukční vrstva

atd.) se zkouška neprovádí,

 místo zkoušky musí být rovné, v případě nerovností je nutno povrch upravit

např. křemičitým pískem,

 na zatěžovací desku se osadí troje indikátorové hodiny, upevněné na měřící

rám. Je možno použít i jednobodové měření, které registruje zatlačení ve středu

desky,

 plné dosednutí zatěžovacího zařízení se provede krátkodobým zatížením, po

odlehčení a ustálení měřidel zatlačení se provede základní čtení,
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 postupně se vnáší zatížení ve čtyřech stupních, deformace, která je během 1

minuty menší než 0,02 mm se považuje za ustálenou a naměřena hodnota za

konečnou; zatížení se dále zvyšuje na další stupeň; takto se pokračuje až do

dosažení maximálního zatížení pro požadovanou vrstvu; po dosažení

předepsaného zatížení se deska opět stupňovitě odlehčí na nulu a dochází

k opakování dalšího cyklu,

 po realizaci zkoušky se pod deskou odebere z hloubky 0,15 m vzorek zeminy

pro stanovení vlhkosti, z důvodu stanovení opravního součinitele „z“,

 v průběhu zatěžovací zkoušky se provádí záznam hlavních údajů jako je místo

zkoušky (číslo koleje, km poloha), datum zkoušky, popis zatěžované vrstvy,

hloubka uložení zatěžovací desky pod úložnou plochou pražce, počasí, název

organizace a jméno osoby, která zkoušku provedla.

[viz SŽDC S4, příloha 5 str. 3-4]

Vyhodnocení zatěžovací zkoušky [2]:

Konečné zatlačení zatěžovací desky se vynese do grafu vyjadřujícího závislost

mezi tlakem na zatěžovací desku a zatlačením zatěžovací desky. Pro samotný výpočet

modulu přetvárnosti měřené konstrukční vrstvy se používá následující vztah

= , . . [ ]
kde je:

p měrný tlak na zatěžovací desku při zkoušce

 na povrchu konstrukční vrstvy p = 0,2 MPa a vnáší se po 0,05 MPa

 na zemní pláni p = 0,2 MPa (u méně únosných zemin p = 0,1 MPa) a

vnáší se po 0,05 MPa (resp. po 0,025 MPa)

r poloměr zatěžovací desky v m (na železničním spodku 0,15 m)

y celkové zatlačení zatěžovací desky v m zjištěné při druhém měření

(1)
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Obrázek 19. Provedení statické zatěžovací zkoušky (jednobodové snímání) na SO 21-19-04

na pláni tělesa železničního spodku ze strany od Slovenské republiky, kol. č. 2

5.2.4 Výsledky statických zatěžovacích zkoušek na zkoumaných přechodových

oblastech jednotlivých stavebních objektů

Popisy výsledků statických zatěžovacích zkoušek jsou zobrazeny

v následujících tabulkách. V tabulce 5 je vyhodnocení zkoušek na zemní pláni (pod

úrovní konstrukčních vrstev pláně železničního spodku), kde byl min. požadavek E0 =

60 MPa. Tento parametr je dnes orientační a vztahuje se původně ke staršímu předpisu

ČD S4 platným do 5.6.2008. Zkoumaná projektová dokumentace byla projektována

před účinnosti nového předpisu SŽDC S4 platným od 6.6.2008. V praxi z důvodu

realizace náběhového klínu a zesílené konstrukce pražcového podloží různými

dodavateli (mostní objekt realizuje jeden dodavatel a železniční spodek další

dodavatel), slouží výsledek statické zkoušky k vzájemnému předání a převzetí

podkladních vrstev mezi těmito dodavateli. V tabulce 6 jsou výsledné hodnoty

statických zatěžovacích zkoušek na pláni tělesa železničního spodku na přechodových
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oblastech (Sk – ze směru od Slovenské republiky, Třin. – ze směru od Třince), kde byl

v našem případě min. požadavek modulu přetvárnosti Epl = 80 MPa.

Statické zatěžovací zkoušky na stabilizované zemní pláni

Tabulka 5. Výsledky statických zatěžovacích zkoušek na stabilizované zemní pláni

Staničení
kolej č. 1 kolej č. 2

poznámka
stab. zemní

pláň E0
datum měření stab. zemní

pláň E0
datum měření

305,825
82 MPa 16.5.2011 83 MPa 15.9.2011 SO 21 - 19 - 01 (Sk)

86 MPa 16.5.2011 86 MPa 15.9.2011 SO 21 - 19 - 01 (Třin.)

306,716 73 MPa 22.4.2011 86 MPa 14.8.2011 SO 21 - 17 - 02 (ZKPP
přejezd)

307,635
81 MPa 24.5.2011 55 MPa 26.9.2011 SO 21 - 19 - 04 (Sk)

85 MPa 24.5.2011 72 MPa 26.9.2011 SO 21 - 19 - 04 (Třin.)

308,180
86 MPa 8.6.2011 92 MPa 30.9.2011 SO 21 - 19 - 06 (Sk)

83 MPa 8.6.2011 86 MPa 30.9.2011 SO 21 - 19 - 06 (Třin.)

308,560
79 MPa 17.5.2011 96 MPa 13.9.2011 SO 21 - 19 - 07 (Sk)

84 MPa 17.5.2011 92 MPa 13.9.2011 SO 21 - 19 - 07 (Třin.)

309,510
72 MPa 4.6.2011 61 MPa 28.9.2011 SO 21 - 19 - 12 (Sk)

80 MPa 4.6.2011 74 MPa 28.9.2011 SO 21 - 19 - 12 (Třin.)

310,905
84 MPa 30.5.2011 95 MPa 14.9.2011 SO 21 - 19 - 13 (Sk)

86 MPa 30.5.2011 74 MPa 14.9.2011 SO 21 - 19 - 13 (Třin.)
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Statické zatěžovací zkoušky na pláni tělesa železničního spodku

Tabulka 6. Výsledky statických zatěžovacích zkoušek na pláni tělesa železničního spodku na

přechodových oblastech

Staničení
kolej č. 1 kolej č. 2

poznámka
konstr. vrstva

Epl
datum měření konstr. vrstva

Epl
datum měření

305,825
110 MPa 17.5.2011 102 MPa 16.9.2011 SO 21 - 19 - 01 (Sk)

116 MPa 17.5.2011 107 MPa 16.9.2011 SO 21 - 19 - 01 (Třin.)

306,716 96 MPa 10.5.2011 86 MPa 18.8.2011 SO 21 - 17 - 02 (ZKPP)

307,635
94 MPa 24.5.2011 82 MPa 27.9.2011 SO 21 - 19 - 04 (Sk)

98 MPa 24.5.2011 93 MPa 27.9.2011 SO 21 - 19 - 04 (Třin.)

308,180
94 MPa 8.6.2011 102 MPa 1.10.2011 SO 21 - 19 - 06 (Sk)

92 MPa 9.6.2011 99 MPa 1.102011 SO 21 - 19 - 06 (Třin.)

308,560
96 MPa 20.5.2011 106 MPa 14.9.2011 SO 21 - 19 - 07 (Sk)

99 MPa 20.5.2011 111 MPa 14.9.2011 SO 21 - 19 - 07 (Třin.)

309,510
84 MPa 7.6.2011 93 MPa 29.9.2011 SO 21 - 19 - 12 (Sk)

90 MPa 7.6.2011 95 MPa 29.9.2011 SO 21 - 19 - 12 (Třin.)

310,905
98 MPa 31.5.2011 108 MPa 18.9.2011 SO 21 - 19 - 13 (Sk)

94 Mpa 31.5.2011 97 MPa 18.9.2011 SO 21 - 19 - 13 (Třin.)
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5.2.5 Vyhodnocení pracovních postupů prováděných prací

Výsledkem této kapitoly je samotné vyhodnocení pracovních postupů

prováděných prací na přechodech železničního spodku na mostní objekty na

konkrétním úseku trati Bystřice nad Olší – Třinec prováděných v průběhu roku 2011.

Realizace objektů probíhala nejdříve v koleji č. 1 a následně v koleji č. 2 při zachování

provozu po jedné (sousední) koleji. Z tohoto důvodu bylo v předstihu zřízeno

záporové pažení (typu HEB nebo Larsen) v místech budoucích přechodů mezi kolejí č.

1 a 2. Při požadavcích na zajištění dopravní cesty v rámci SŽDC probíhalo zřízení a

demontáž pažení v krátkodobých napěťových výlukách obou kolejí (zpravidla v 6 až 8

hodinových), výlukách kolejového provozu v jedné z kolejí a při zajištění dozoru

zaměstnancem SŽDC. To se podařilo organizačně zvládnout. Byla to nejnáročnější

fáze výstavby z pohledu zajištění plynulého a bezpečného provozu. U jednoho

mostního objektu došlo k narušení geometrických parametrů koleje vlivem sedání a

změny teplot v nově zřízené koleji. Toto se podařilo odstranit směrovou a výškovou

úpravou přisypáním štěrkového lože do provozované koleje. Potvrdilo se, že nesmíme

podceňovat problémové místo v rámci zásypu náběhových klínů a zesílené konstrukci

pražcového podloží mezi kolejemi u záporového pažení. U objektů podchodů byly

náběhové klíny řešeny horizontálním zásypem k záporovému pažení kolem obvodu

konstrukce. To nebylo v souladu se vzorovým listem SŽDC S4 kde jsou náběhové

klíny řešeny s výběhem 1:1 k přilehlému úseku trati. Realizované opatření s využitím

rostlého terénu dle projektové dokumentace prokázalo, že nedošlo k zhoršení kvality

prováděných prací.

Ostatní přechodové oblasti byly provedeny v souladu s projektovou

dokumentací, předpisy SŽDC S4 (ČD S4), vzorovým listem SŽDC Ž4.2, MVL102 a

TKP. Všechny konstrukce byly provedeny za velmi krátkou dobu vymezenou

k realizaci, což bránilo dokonalé konsolidaci zásypového materiálu. Avšak naměřené

hodnoty statických zatěžovacích zkoušek modulu přetvárnosti na pláni železničního

spodku v místech přechodových oblastí jsou uvedeny v tabulce 6 a převyšují hodnoty

uvedené v předpise SŽDC S4 – příloha 24. Po celou dobu výstavby byla zajištěna

stabilita provozované koleje a projekt byl úspěšně realizován.
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6 Finanční porovnání nákladů realizace přechodových oblastí

V této kapitole se věnuji porovnání finančních nákladů na realizaci

přechodových oblastí za použití různých typů konstrukcí a materiálů. Propočet

vycházel z předpokladu výšky H0 = 3,00 m, délky přechodového línu H0 + 5,00 m =

8,00 m, celkové šířky přechodové oblasti (při osové vzdálenosti kolejí 4,00 m) š =

11,00 m, délky ZKPP  = 13,00 m a tloušťky ZKPP = 0,60 m.

6.1 Řešení s použitím zásypu ze štěrkodrtě

Toto finanční řešení zahrnuje konstrukci přechodového klínu z recyklované

štěrkodrtě a ZKPP z nové štěrkodrtě.

Tabulka 7. Finanční řešení přechodových oblastí ze  štěrkodrtě

text MJ jednotková
cena množství celkem [Kč]

Zemní práce

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 3
ODVOZ DO 20KM m3 420,00 435,600 182 952,00

GEOTECHNICKÉ PRÁCE NA ŽELEZNIČNÍM SPODKU m2 11,00 572,000 6 292,00

Komunikace

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL SMĚSNÝMI
POJIVY m3 1155,00 0,000 0,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI m3 1100,00 171,600 188 760,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
RECYKLOVANÉ m3 900,00 264,000 237 600,00

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV
KAMENIVA m3 1400,00 0,000 0,00

615 604,00
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6.2 Řešení s použitím zeminy stabilizované cementem a štěrkodrtě

Následující finanční řešení zahrnuje přechodový klín ze zeminy stabilizované

cementem a ZKPP z nové štěrkodrtě.

Tabulka 8. Finanční řešení přechodových oblastí ze zeminy stabilizované cementem a

štěrkodrtě

text MJ jednotková
cena množství celkem [Kč]

Zemní práce

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 3
ODVOZ DO 20KM m3 420,00 435,600 182 952,00

GEOTECHNICKÉ PRÁCE NA ŽELEZNIČNÍM SPODKU m2 11,00 572,000 6 292,00

Komunikace

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL SMĚSNÝMI
POJIVY m3 1155,00 264,000 304 920,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI m3 1100,00 171,600 188 760,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
RECYKLOVANÉ m3 900,00 0,000 0,00

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV
KAMENIVA m3 1400,00 0,000 0,00

682 924,00
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6.3 Řešení s použitím zásypu ze štěrkodrtě, zeminy stabilizované

cementem a mechanicky zpevněného kameniva

Poslední porovnávané řešení zahrnuje konstrukci přechodového klínu ze

štěrkodrtě recyklované, ZKPP ve spodní tloušťce 0,40 m ze zeminy stabilizované

cementem a další vrchní tloušťce 0,20 m z mechanicky zpevněného kameniva.

Tabulka 9. Finanční řešení přechodových oblastí ze štěrkodrtě, zeminy stabilizované cementem

a mechanicky zpevněného kameniva

text MJ jednotková
cena množství celkem [Kč]

Zemní práce

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 3
ODVOZ DO 20KM m3 420,00 435,000 182 700,00

GEOTECHNICKÉ PRÁCE NA ŽELEZNIČNÍM SPODKU m2 11,00 572,000 6 292,00

Komunikace

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL SMĚSNÝMI
POJIVY m3 1155,00 114,400 132 132,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI m3 1100,00 0,000 0,00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
RECYKLOVANÉ m3 900,00 264,000 237 600,00

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV
KAMENIVA m3 1400,00 57,200 80 080,00

638 804,00

6.4 Finanční vyhodnocení nákladů na realizaci přechodových oblastí

Z výše uvedených tabulek finančního porovnání jednotlivých návrhů vyplývá,

že nejekonomičtější řešení spočívá ve využití stávajícího materiálu (recyklovaného

štěrku 32-63 mm na frakci 0-32 mm) na přechodový klín a pro použití ZKPP novou

štěrkodrť frakce 0-32 mm. Toto řešení je vhodné i z důvodu vlivu stavby na životní

prostředí s využitím recyklovaných materiálů. Naopak jako nejdražší řešení je při

využití stabilizované zemní pláně na přechodový klín a ZKPP z nové štěrkodrtě.
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7 Technické parametry mechanizačních prostředků

Nedílnou součástí realizace přechodových oblastí je použití vhodných

mechanizačních prostředků. Popis parametrů vybraných mechanizačních prostředků je

následující:

KOLOVÉ RYPADLO M318D CAT [8]

Technologie

 odtěžení stávajícího štěrkového lože a zeminy, rozprostření stabilizované

zeminy a konstrukčních vrstev

Technická data

 čistý výkon při 1800 ot/min 124 kW/169 k

 provozní hmotnost 18 200 až 20 100 kg

 objemy lopat 0,38 až 1,26 m3

 maximální dosah na opěrné rovině 9600 mm

 maximální hloubkový dosah 6360 mm

 maximální rychlost pojezdu 37 km/h

GREJDR 12M CAT [9]

Technologie

 úprava stabilizované zemní pláně a konstrukčních vrstev do požadovaného

tvaru

Technická data

 čistý výkon při 2000 ot/min (základní 1. př.st) 118 kW/160 k

 celková hmotnost stroje – základní 14 522 kg

 zatížení přední nápravy 4 008 kg

 zatížení zadní nápravy 10 514 kg

 šířka základní desky radlice 3,7 m

Vibrační válec tahačový AMMANN ASC 130 [10]

Technologie

 hutnění stabilizované zemní pláně a konstrukčních vrstev ve volně přístupném

prostředí
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Technická data

 výkon motoru 119 kW

 provozní hmotnost 12 400kg

 pracovní šíře 2 200 mm

 odstředivá síla 300/200 kN

 frekvence 32/38 Hz

WACKER RD 7H-ES tandemový vibrační válec [11]

Technologie

 hutnění stabilizované zemní pláně a konstrukčních vrstev

Technická data

 provozní hmotnost 830 kg

 průměr bubnu 420 mm

 zdvihový objem 413 cm3

 maximální výstupní výkon při 3600 ot/min 6,3 kW/8,6 k

 hutnící síla 13 kN

 celkem působící síla 21 kN

 zhutněná plocha 2,613 m2/h

Vibrační deska Wacker DPU 2560 H [12]

Technologie

 hutnění stabilizované zemní pláně a konstrukčních vrstev v místech málo

přístupných pro větší mechanizační stroje

Technická data

 hmotnost 164 kg

 hutnící síla 25 kN

 pracovní šířka 600 mm

 rychlost 19 m/min

 výkon motoru 4,5 k

 pracovní doba bez tankování 7,5 hod

RM 300 stabilizační fréza CAT [13]

Technologie
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 zvyšování únosnosti zemní pláně a štěrkodrtě promícháním materiálu se

směsnými pojivy (cement, vápno, dorosol C atd.)

Technická data

 čistý výkon při 1800 ot/min 260 kW/354 k

 šířka rotoru 2438 mm

 hloubka záběru rotoru (maximum) 508 mm

 provozní hmotnost s univerzálním rotorem 24 450 kg

Použití jednotlivé mechanizace je následující:

 odtěžení stávajícího štěrku a zeminy pomocí otočného bagru (kolové rypadlo),

 odvoz materiálu na skládku a mezidoponii (tatra 815 skl.),

 realizace stabilizace zeminy v místě mezideponie (stabilizační fréza),

 zpětný návoz a rozprostření stabilizovaného materiálu do stavebního objektu

(tatra 815 skl., kolové rypadlo a grejdr),

 rozprostření konstrukčních vrstev (kolové rypadlo, grejdr)

 provedení hutnění jednotlivých vrstev (velký vibrační válec a válec ručně

vedený)

 pro méně přístupná místa hutnění je nutno použít vibrační desku
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8 Pravděpodobnostní posouzení návrhu přechodových oblastí a

následné porovnání s realizovaným stavem dle skutečnosti [4]

Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti pláně tělesa železničního spodku

(konstrukční vrstvy), dle procentuálního podílu únosnosti (použitelnosti) je

proveden z požadovaných teoretických hodnot určených z předpisu SŽDC S4,

vzorového listu SŽDC Ž 4.2 a projektové dokumentace Optimalizace trati Bystřice

nad Olší - Třinec. Následně byl tento posudek porovnán se skutečnými realizovanými

stavebními objekty (přechodové oblasti železničního spodku na mostní objekty). Tyto

objekty byly realizovány v roce 2011 na úseku trati Bystřice n. Olší – Třinec

v traťových kolejích č. 1 a 2. Cílem je vyhodnocení skutečného provedení těchto

objektů a určeny střední hodnoty na stabilizované zemní pláni a pláni tělesa

železničního spodku.

8.1 Podklady pro výpočet, popis funkce spolehlivosti

Předpoklady pro výpočet respektují platnou legislativu ČSN 73 6201 –

Projektování mostních objektů, předpisy SŽDC S4 – Příloha 24 (přechod tělesa

železničního spodku na stavby železničního spodku), MVL 102 – Soubor mostních

vzorových listů (Přechody mezi nosnými konstrukcemi, mezi nosnou konstrukcí a

opěrou, mezi spodní stavbou a tělesem železničního spodku) a vzorové listy SŽDC

Ž 4.2.

8.1.1 Teoretické podklady pro výpočet

Mezní stav únosnosti pláně tělesa železničního spodku je proveden jako

procentuální požadovaný podíl hodnoty Epl [MPa] v místech zesílené konstrukce

pražcového podloží. Požadované teoretické hodnoty dle SŽDC S4 jsou následující:
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Tabulka 10. Minimální požadované hodnoty modulu přetvárnosti zemní pláně E0 a pláně tělesa

železničního spodku Epl

Tabulka 11. Orientační hodnoty modulu deformace materiálů používaných v konstrukčních

vrstvách pražcového podloží v závislosti na hodnotě ID
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V našem případě volíme E0 trať = 30 MPa, Epltrať = 50 MPa (stávající

tratě/hlavní traťové a hlavní staniční koleje na tratích/celostátních pro rychlost

(120 km. h-1 ≤ V ≤ 160 km. h-1) v přilehlém traťovém úseku a to znamená minimální

požadovaný modul přetvárnosti na stabilizované zemní pláni E0 = 50 MPa, na pláni

tělesa železničního spodku v místě zesílené konstrukce pražcového podloží Epl = 80

MPa.

8.1.2 Popis funkce spolehlivosti

Funkce spolehlivosti (bezpečnosti) dle mezního stavu únosnosti je vyjádřena:

RF = S – R, (2)

kde „S“ představuje odolnost konstrukční vrstvy pláně tělesa železničního

spodku v místě zesílené konstrukce pražcového podloží vyjádřenou výslednou

hodnotou modulu přetvárnosti teoreticky naměřenou na pláni tělesa železničního

spodku Ee1 [MPa].

„R“ představuje minimální předepsanou hodnotu modulu přetvárnosti pláně

tělesa železničního spodku v místě zesílené konstrukce pražcového podloží Epl podle

předpisu SŽDC S4 (Epl = 80 MPa při Epl = 50 MPa navazující tratě). Minimální

tloušťka konstrukční vrstvy na ZKPP je 0,50 m, dle SŽDC S4, příloha 24 a vzorového

listu SŽDC Ž 4.2. Rovnice výpočtu vychází z nomogramu pro určení ekvivalentního

modulu přetvárnosti ze vztahu Ee1:E1 podle SŽDC S4.
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Obrázek 20. Nomogram pro určení ekvivalentního modulu přetvárnosti ze vztahu Ee1:E1

k = , k = , k = => E = k ∗ ED = 300 mm
Výpočet koeficientu k3: k = ∗ , ∗ ,

(3)

(4)
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Sestavení rovnice S:S = k ∗ E => ∗ , ∗ , ∗ E [MPa]
Sestavení rovnice R: R = 80 MPa
Funkce spolehlivosti (bezpečnosti) po doplnění:

RF = ⎩⎨
⎧

∗ , ∗ , ∗ E ⎭⎬
⎫ − R =>

po doplnění k1, k2 dostáváme finální vzorec:

RF =
⎩⎪⎪⎪
⎨⎪⎪
⎪⎧

∗⎝⎜
⎛ ,

⎠⎟
⎞∗ ,

∗ E
⎭⎪⎪⎪
⎬⎪⎪
⎪⎫ − R

8.2 Posouzení řešení PD pravděpodobnostním výpočtem

Předpokladem je pravděpodobnostní výpočet za předpokladu naměřených

hodnot E0 v rozmezí předpisem požadovaných hodnot cca 50 ÷ 57 MPa. Dalším

předpokladem je minimální hodnota minimální tloušťky konstrukční vrstvy 500 mm.

Z důvodu tolerance při realizaci KV, která je ±20 mm jsou hodnoty h1variabilní a to

v rozmezí 480 ÷ 520 mm. Poslední variabilní proměnnou je hodnota E1, která je

stanovena dle předpisu v rozmezí 75 ÷ 90 MPa (vycházíme z předpokladu kombinace

štěrkodrtě a mechanicky zpevněného kameniva). Všechny údaje jsou čerpány

z předpisu SŽDC S4. Výpočet byl proveden v programu ProbCalc DEMO 1.2.26.0

(5)

(6)

(7)
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8.2.1 Tabulka variabilních proměnných pro výpočet první varianty

Do výpočtu vstupují celkem 3 variabilní veličiny dle tabulky 12.

Tabulka 12. Teoretické hodnoty E0, E1 a h1, dle předpisu SŽDC S4 a vzor. listu SŽDC Ž 4.2

8.2.2 Histogramy variabilních proměnných první varianty

Obrázek 21. Graf histogramu teoretického modulu přetvárnosti na zemní pláni E0

Název proměnné Typ proměnné Histogram Minimum Maximum Počet tříd

Modul přetvárnosti zemní

pláně  E0 [MPa]

parametrické

diskrétní

rozdělení

Varecha E0

mostní objekty

(50-57).dis

50.22969 57.77031 128

Modul přetvárnosti

konstrukční vrstvy E1 [MPa]

parametrické

diskrétní

rozdělení

Varecha E1

mostní objekty

teorie

(75-95).dis

75.37578 94.62422 128

Tloušťka konstrukční vrstvy

h1 [mm]

parametrické

diskrétní

rozdělení

Varecha h1

mostní objekty

teorie

(580-620).dis

580.25547 619.74453 128
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Obrázek 22. Graf histogramu teoretického modulu přetvárnosti konstrukční vrstvy E1

Obrázek 23. Graf histogramu teoretické tloušťky konstrukční vrstvy h1
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8.2.3 Zápis výpočtu v programu ProbCalc

Pro výraz R je nadefinovaná hodnota 80, pro D hodnota 300 (D = 2. r, průměr

zatěžovací desky v mm). Na dalším obrázku je pro ukázku znázorněna pracovní

plocha programu ProbCalc 1.2.26.0.

Obrázek 24. Pracovní plocha programu ProbCalc 1.2.26.0

8.2.4 Dosažené teoretické výsledky

Požadavek minimálního ekvivalentního přetvoření na pláni tělesa železničního

spodku v místech zesílené konstrukce pražcového podloží je Ee1 je 80 MPa. Ve

výsledku výpočtu v programu ProbCalc posuzuji podíl hodnot pod tuto hranici a za

uspokojivý výsledek považuji hranici do maximálně 5% kvantilu pod touto hodnotou.
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Obrázek 25. Graf histogramu výsledku rovnice S s 5 % kvantilem

Obrázek 26. Graf histogramu výsledku rovnice S s 50 % kvantilem
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Na obrázku č. 26 je výsledek rovnice S. To znamená, že požadovaný

ekvivalentní modul přetvárnosti byl dosažen a 5% kvantil je na hodnotě 80,77 MPa.

50% kvantil je na hodnotě 83,32 MPa (střední hodnota).

8.2.5 Výsledek funkce spolehlivosti

Výsledkem funkce pravděpodobnosti je vyjádření procentuálního podílu

poruchy (v našem případě teoreticky naměřených ekvivalentních hodnot Ee1 pod 80

MPa) v hodnotách MPa teoreticky naměřených na pláni železničního spodku.

Obrázek 27. Graf histogramu výsledku funkce spolehlivosti
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Obrázek 28. Detail grafu histogramu výsledku funkce spolehlivosti

8.2.6 Závěr pravděpodobnostního výpočtu varianty řešení dle PD

Z uvedených výsledků vyplývá, že při vstupních údajích E0 = 50÷57 MPa, E1 =

75÷90 MPa a tloušťce konstrukční vrstvy h1 = 600 mm, s tolerancí ± 20 mm je

pravděpodobnost dosažení modulu přetvárnosti na pláni železničního spodku Ee1,

0,0169 % pod hodnotu požadovaných 80 MPa. Možnost poruchy je asi 1,7 % a to

vyhovuje našemu návrhu.

8.3 Posouzení skutečného provedení s normovými hodnotami

Zkoumané přechodové oblasti se týkají mostních objektů, propustku a jednoho

přejezdu, které jsou uvedeny v tabulce statických zatěžovacích zkoušek. Tloušťka

vrstvy stabilizované zemní pláně je minimálně 0,42 m po zhutnění. Stabilizace byla

provedena směsnými pojivy typu DOROSOL C50 (50% vápna a 50% cementu).

Konstrukční vrstva byla v tloušťce 0,60 m ze štěrkodrtě fr. 0-32 mm, třídy A

v kombinaci z mechanicky zpevněného kameniva. Výsledky statických zatěžovacích

zkoušek na stabilizované zemní pláni a na pláni tělesa železničního spodku se
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staničením objektů jsou uvedeny v tabulkách 5 a 6. Na základě skutečných výsledků je

vytvořen graf histogramu a uvedena střední hodnota modulu přetvoření.

8.3.1 Statické zatěžovací zkoušky na stabilizované pláni

Výsledky měření statických zatěžovacích zkoušek na stabilizované zemní pláni

zkoumaných přechodových oblastí jsou uvedeny v kapitole 5.2.4, tabulka 5.

8.3.2 Graf histogramu statických zatěžovacích zkoušek na stabilizované zemní

pláni

Na základě výsledků skutečných statických zatěžovacích zkoušek na

stabilizované zemní pláni byl vytvořen následující graf histogramu v programu

HistAn 1.2.18.0.

Obrázek 29. Graf histogramu statických zatěžovacích zkoušek na stabilizované pláni

Na obrázku 29 je znázorněn výsledek grafu histogramu na stabilizované zemní

pláni se střední hodnotou 84 MPa.
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8.3.3 Statické zatěžovací zkoušky na pláni tělesa železničního spodku

Výsledky měření statických zatěžovacích zkoušek na pláni tělesa železničního

spodku v místě zkoumaných přechodových oblastí jsou uvedeny v kapitole 5.2.4,

tabulka 6.

8.3.4 Graf histogramu statických zatěžovacích zkoušek na pláni tělesa

železničního spodku

Na základě výsledků skutečných statických zatěžovacích zkoušek na pláni

tělesa železničního spodku byl vytvořen další graf histogramu.

Obrázek 30. Graf histogramu statických zatěžovacích zkoušek na pláni tělesa

železničního spodku

Na obrázku 30 je znázorněn výsledek grafu histogramu na pláni tělesa

železničního spodku s výslednou střední hodnotou 96 MPa.
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8.4 Vyhodnocení návrhu a skutečného provedení

Realizace zkoumaných přechodových oblastí byla provedena v průběhu roku

2011, nejdříve v koleji č. 1 od 8.3. – 12.7. a pak v kol.č. 2 od 12.7. – 30.10.

Rozprostření, hutnění stabilizované pláně proběhlo ve velmi vhodných klimatických

podmínkách. Hutnění konstrukčních vrstev bylo provedeno po vrstvách maximálně

0,30 m s finální úpravou do požadovaného tvaru. Vodní režim na objektech byl velmi

příznivý, to rovněž přispělo k výslednému dosaženému modulu přetvárnosti na zemní

pláni a na pláni železničního spodku v místě zesílené konstrukce pražcového podloží.

Na základě výsledků statických zatěžovacích zkoušek je zřejmé, že

požadovaný minimální modul přetvárnosti na pláni tělesa železničního spodku Epl =

80 MPa byl dosažen. Střední hodnota modulu přetvárnosti na pláni tělesa železničního

spodku je 96 MPa, minimální hodnota je 82 MPa a maximální 116 MPa. Z důvodu

krátké časové výstavby se může projevit problém s konsolidací konstrukčních vrstev

v místě přechodů železničního spodku na mostní objekty. Tento problém může

následně negativně ovlivnit geometrické parametry koleje a plynulost a bezpečnost

železničního provozu. Na základě pravidelné jízdy měřícího vozu na železničním

svršku je nutno pozorovat stav přechodových oblastí a reagovat na případné poruchy

(např. opětovnou směrovou a výškovou úpravou koleje). Přechodovým oblastem je

nutno věnovat maximální pozornost z důvodu náhlé změny modulu přetvárnosti na

umělých objektech a zajištění plynulosti a bezpečnosti železničního provozu.

Tabulka 13. Tabulka výsledných hodnot

Minimální požadovaná normová hodnota 80 MPa

Minimální dosažená hodnota (dle skutečného provedení) 82 MPa

Maximální dosažená hodnota (dle skutečného provedení) 116 MPa

Střední hodnota - 50% kvantil (dle skutečného provedení) 96 MPa
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9 Deformace na přechodových oblastech již realizovaných

stavebních objektů

Tato kapitola je věnována příkladu několika deformacím vzniklých ve

zkušebním a plném provozu, které byly diagnostikovány na železničním svršku

v místech přechodových oblastí, zjištěné zejména měřícím vozem. Tyto reklamace, se

uplatňují na dodavatele železničního svršku, který nemusí být shodný s dodavatelem

železničního spodku a mostního objektu. V praxi pak vzniká problém s prokazováním

reklamace těmto zhotovitelům, protože je závada zjištěna na GPK železničního svršku.

Pro názornost uvádím příklady. V následující tabulce je pro ukázku uvedena

reklamace traťového úseku Červenka – Moravičany kolej č. 2 km 56,925 - 65,125

realizovaného v roce 2007. Tato reklamace byla uplatněna na základě jízdy měřícího

vozu v měsíci dubnu 2011 a byla uplatňována na dodavatele železničního svršku

dotčeného úseku.

Tabulka 14. Zjištěné závady geometrických parametrů traťové koleje č. 2, Červenka -

Moravičany (v roce 2011)

Km poloha závady Popis závady Druh závady Překročení hladiny Číslo koleje

KOLEJ ČÍSLO 2

ČERVENKA – MORAVIČANY (2.TK)

64,546 podélná výška VL, VP AL, AL 2

64,490 podélná výška VP AL 2

64,600-64,400 známka kvality ZKV (PK,VK),CZK,ZP 4 2

63,200-63,000 známka kvality ZKV (SK,VK), ZP 4 2

62,728 podélná výška VL AL 2

62,800-62,600 známka kvality ZKV (VK) 4 2

61,863 podélná výška VP AL 2

59,912 podélná výška VP AL 2
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Na základě vyhodnocení závad měřícího vozu a pochůzky zmíněného

traťového úseku bylo zjištěno, že všechny závady s výjimkou km 61,863 se nacházejí

v místech zřízení štěrkových pilot v rámci železničního spodku a na přechodových

oblastech mostů a propustků. Pro ukázku je připojena následující fotografie pořízená

na pochůzce zmíněné trati.

Obrázek 31. Závada na GPK v místě přechodových oblastí mostního objektu



Diplomová práce

75

V dalších tabulkách jsou zobrazeny vady zjištěné na GPK koleje č. 1

Moravičany – Červenka a Lukavice na Moravě – Mohelnice.

Tabulka 15. Zjištěné závady geometrických parametrů traťové koleje č. 1, Červenka -

Moravičany (v roce 2011)

Km poloha závady Popis závady Druh závady Překročení hladiny Číslo koleje

KOLEJ ČÍSLO 1

ČERVENKA – MORAVIČANY (1.TK)

59,366 podélná výška VL, VP IL, AL 1

59,372 podélná výška VL AL 1

59,376 podélná výška VL, VP AL, AL 1

59,200 – 59,400 známka kvality ZKV (VK) 4 1

60,598 podélná výška VL AL 1

61,582 podélná výška VL AL 1

61,787 podélná výška VL, VP AL, AL 1

61,820 podélná výška VL AL 1

61,825 podélná výška VL AL 1

61,600 – 62,000 známka kvality ZKV (VK) 4 1

62,400 – 62,600 známka kvality ZKV (VK) 4 1

65,005 podélná výška VL AL 1
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Tabulka 16. Zjištěné závady geometrických parametrů traťové koleje č. 1, Lukavice na

Moravě - Mohelnice (v roce 2011)

Km poloha závady Popis závady Druh závady Překročení hladiny Číslo koleje

KOLEJ ČÍSLO 1

LUKAVICE NA MORAVĚ – MOHELNICE (1.TK)

48,931 podélná výška VL AL 1

47,987 – 48,200 známka kvality ZKV (SK, VK), ZP 4 1

49,153 podélná výška VP AL 1

49,157 podélná výška VP AL 1

49,935 podélná výška VP AL 1

49,000 – 50,000 známka kvality ZKV (PK, VK), CZK,
ZP 4 1

51,600 podélná výška VL AL 1

51,626 podélná výška VL AL 1

51,000 – 52,000 známka kvality ZKV (PK, VK), CZK ZP 4 1
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Z výše uvedených tabulek zjištěných závad na GPK je znázorněn graf

v poměru počtu VL, VP a procentuální vyjádření. Při lokálních závadách se jedná

v tomto případě pouze o výšku levého (LV) nebo pravého pásu (VP).

Obrázek 32. Graf výskytu zjištěných závad na GPK koleje č. 1, 2 Moravičany - Červenka a

kolej č. 1 Lukavice na Moravě - Mohelnice (v roce 2011)

Deformace na přechodových oblastech se může projevit i na dalších objektech

např. na nástupišti, na stezkách atd. Pro další názornou ukázku připojuji deformace na

nástupišti v žst. Návsí. V této stanici byla provedena optimalizace v roce 2009, včetně

vybudování nového podchodu pro cestující a nového nástupiště v délce 190 m. Na

nástupišti č. 2 u koleje č. 1 došlo k deformaci nástupištní hrany na přechodových

oblastech nového podchodu. Na dalších fotografiích je viditelná změna nivelety

nástupištní hrany.
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Obrázek 33. vlevo, Deformace nástupištní hrany na přechodových oblastech podchodu

Obrázek 34. vpravo, Detail deformace nástupištní hrany

Oprava závady GPK probíhá nejčastěji za použití automatické strojní

podbíječky s následným doplněním štěrkového lože. Při rozsáhlejších a zejména

opakujících se závadách, může dojít i k trvalé deformaci kolejnic. Deformace

způsobené na nástupištních hranách lze opravit podložením jednotlivých desek, při

větším poškození lokální demontáži a opětovnou montáži nástupiště.
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10 Závěr

Jak již bylo zmíněno, přechodová oblast železničního spodku na mostní

objekty je specifická a důležitá část výstavby. Na základě posouzení návrhu a

porovnání skutečné realizace traťového úseku je zřejmé, že všechny objekty byly

provedeny dle zadání. Návrh skladby materiálů přechodových klínů a zesílené

konstrukce pražcového podloží zkoumaných objektů vyhověly zadání. To potvrdily

výsledky statických zatěžovacích zkoušek na stabilizované zemní pláni a na pláni

tělesa železničního spodku. Při výstavbě se projevil také velmi příznivý stav hladiny

podzemní vody, který byl zpravidla pod základovou spárou realizovaných konstrukcí.

Na zkoumaných objektech (i na celém úseku při výstavbě trati) se projevil jako

nejnevhodnější parametr časový harmonogram při realizaci přechodových oblastí. Při

výstavbě na železničním koridoru není věnován potřebný čas na konsolidaci materiálu

v přechodových oblastech. Hutnění sice bylo provedeno po vrstvách dle požadavku a

minimální statický modul přetvárnosti byl dosažen, avšak v budoucnosti může

docházet k sedání přechodových oblastí a narušení geometrických parametrů koleje.

V dalších bodech uvádím následující doporučení:

 pokud nebude v zesílené konstrukci pražcového podloží navržena

spodní vrstva ze stabilizované zeminy (zlepšení zeminy směsnými

pojivy) doporučuji při výstavbě provést statické zatěžovací zkoušky i

na této vrstvě, to znamená 400 - 600 mm pod plání tělesa železničního

spodku. Toto opatření nám poskytne potřebné hodnoty k povolení

zřízení konstrukčních vrstev,

 projektovat podélně zakryté odvodnění (trativody) v místech ZKPP pod

úroveň zemní pláně, pokud to okolnosti dovolí,

 zajistit v rámci výstavby co možná nejdelší konsolidaci materiálu

konstrukčních vrstev zesílené konstrukce pražcového podloží a

přechodového klínu.

Na závěr apeluji na používání vhodného názvosloví jako je přechodová oblast,

přechodový klín a zesílená konstrukce pražcového podloží, které se v praxi se často

zaměňují.
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