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Abstrakt 
Titul a jméno autora: Jan Hajniš 
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Název práce: Analýza dynamických účinků působících na výhybkové konstrukce 

 

Vedoucí práce: Prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. 

 

Počet stran: cca 100 + přílohy 

Počet příloh: 4 

 

Rok obhajoby: 2012 

 

Podkladem pro výběr a srovnání zejména nových částí kolejového svršku jsou kromě teoretické 

analýzy (modelování), také statické a dynamické zkoušky prováděné v laboratoři i v terénu (přímo 

v koleji). Nutno podotknout, že teoretická analýza aplikací matematického modelování často 

vychází ze značně zidealizovaných předpokladů. Proto je vhodné jednotlivé konstrukce ověřovat 

měřením. Náplní bakalářské práce tedy bude experimentální analýza dynamických účinků 

působících na výhybkové konstrukce. Dynamické účinky jsou přitom nežádoucími fyzikálními jevy 

při provozu každé trati, a proto je nutné je co možná nejvíce redukovat. Výsledek této zkoušky 

proto pomůže pomocí softwarového programu a měřící soustavy přesněji určit výhody, nevýhody 

použití výhybkových soustav, nebo i navrhnout jejich vylepšení či dimenze. 

  

Klíčová slova: snímače, posuny, vibrace, graf, dynamické namáhání, analýza, signál, výhybka, 

pražec, frekvence, ocel, dřevo 
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This work describes the size and the process of dynamic effect – vibrations and shift – frog in 

crossing panel and switch panels of the turnout constructions on steel and concrete sleepers in time 

and frequency domain. It compares the results of the measurement between these turnout 

constructions. Dynamic effects are undesirable physical phenomena for operation each train. It is 

therefore necessary to eliminate these phenomena as much as possible. The result of this test will by 

means of software programm and measuring set help to determine precisely the advantages and 

disadvantages of using both turnout constructions, or even to propose their improvements or 

dimensions.  
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2.  Rozbor současného stavu dané problematiky 

 

 
 Při každé jízdě železniční soupravy působí na všechny části konstrukce 

železničního svršku a spodku dynamické i mechanické účinky od těchto souprav. Při 

jízdě se kolo po kolejnici nejen valí, ale také tečně posouvá. Při malých poloměrech 

oblouků dochází dokonce k prokluzu. Síly a momenty se pak nepřenášejí v bodě, ale  

ve styčné ploše mezi kolem a kolejnice [3]. 

 .  Každý z těchto účinků, který vyvolává vibrace, příčné či podélné posuny, 

opotřebení vlivem silového působení od soukolí (nápravy), se roznáší skrz tuto 

konstrukci do podloží pod ní. Příkladem je nápravové silové působení, působící svisle 

na kolejnici, vyvozené vlastní tíhou soupravy, dále pak podélné namáhání způsobené 

rozjezdem a brzděním, a příčné tlaky vznikající průjezdem v oblouku. Toto silové 

působení se dále roznáší přes upevnění do kolejnicových podpor a přes ně  

do kolejového lože. Při průjezdu nápravy přes kolejnici musíme uvažovat 

nerovnoměrné rozložení působení namáhání v jednotlivých sousedních oblastech 

podpor a kolejového lože. 

Kolejnice rozděluje zatížení, vyvolané jedoucími vozidly, na jednotlivé pražce. 

Velikost síly, kterou kolejnice přenáší na pražce, je určena tvarem kolejnice, pružností 

uložení kolejnice na pražec, tvarem pražce a rozdělením pražců. Kolejové lože je pak 

tedy namáháno nerovnoměrně podle toho, jak je napětí rozloženo na ložné ploše pražce. 

S tím souvisí i nerovnoměrné namáhání pláně železničního spodku [2], [10]. 

 U výhybkových konstrukcí je toto přenášení sil ještě složitější. Musíme zde 

zahrnout měnící se polohu kolejnic v příčném směru na podpoře, nestejnoměrný přenos 

dynamických a mechanických účinků v různých částech výhybkové konstrukce, měnící 

se průřezy kolejnic v jazykové části, přejezd dvojkolí přes bod křížení mezi křídlovou 

kolejnicí a srdcovkovým klínem, kde příčnou tuhost při tomto přejezdu zajišťují 

přídržnice, či měnící se podélný rozměr kolejnicových podpor. 
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2.1 Rozbor konstrukce železničního svršku 

 

2.1.1 Kolejnice často používané v ČR ve výhybkových konstrukcích 

 

Kolejnice je nejdůležitější součástí železničního svršku a má následující funkce: 

- přejímá kolové síly a roznáší je na kolejnicové podpory, zpravidla příčné pražce 

- vede dvojkolí v příčném směru, přenáší příčné síly a roznáší je na kolejnicové podpory 

- tvoří hladkou jízdní dráhu a prostřednictvím adheze přejímá brzdné a rozjezdové síly 

- na elektrizovaných tratích plní funkci zpětného vedení pro napájení 

- je součástí kolejových obvodů zabezpečovacích zařízení 

 

Pro SŽDC se v současné době pro obnovu a modernizace kolejového svršku užívají 

téměř výhradně kolejnice tvaru 49E1 a 60E1 a 60E2. Tyto kolejnice vycházejí 

z evropských standardů. Použití jednotlivých tvarů kolejnic stanovuje předpis SŽDC S3 

Železniční svršek [1]. 

Kolejnice jsou uloženy zpravidla v úklonu 1:20 nebo 1:40, ve výhybkách, 

kolejových křižovatkách, kolejových spojkách, na točnách a přesuvnách jsou kolejnice 

uloženy bez úklonu. Přechod z úklonu 1:20 do polohy bez úklonu se zřizuje použitím 

podkladnic s úklonem 1:40 a 1:80. Pro výhybkové konstrukce se nejčastěji používají 

kolejnice soustav 49E1, v našem měřeném úseku je to tato kolejnice, která  

se běžně používá na koridorových tratích [1]. 

 

 

Kolejnice tvaru 60E1 

 

 Její hmotnost je 60,21kg/m, výška 172 mm, šířka paty 150 mm. Šířka hlavy této 

kolejnice 72 mm. Svými rozměry se velmi podobá kolejnici R65, ovšem 60E1 je trochu 

nižší. Tím se také odvíjí malý rozdíl hmotností mezi těmito kolejnicemi. Horní hranu 

paty kolejnice má zalomenou se sklonem 1.2,75. Tento sklon platí i pro spodní hranu 

hlavy této kolejnice. Poloměry vymezující tvar horní části hlavy kolejnice jsou 300 mm 

a 60 (70) mm [13], [19]. 
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Kolejnice tvaru 49E1 

 

Její hmotnost je 49kg/m, výška 149 mm, šířka paty 125 mm. Oproti kolejnici 

R65 má menší tloušťku stojiny (14 mm oproti R65, která má tloušťku stojiny 18 mm), 

horní hranu paty kolejnice má zalomenou se sklonem 1:3. Tento sklon platí i pro spodní 

hranu hlavy této kolejnice. Poloměry vymezující tvar horní části hlavy kolejnice jsou 

300 mm [2], [19]. 

 

Ve výhybkových konstrukcích se 60E1, 60E2 a 49E1 často využívají a proto 

jsem na tyto typy kolejnic kladl důraz. Rozdíl mezi těmito typy kolejnic je znázorněn  

na následujícím obr 2.3. 

 

 

Obr 2.3 Porovnání tvaru kolejnic zleva 49E1, 60E1 a 60E2 [8] 

 

 

2.1.2 Kolejnicové podpory 

 

Kolejnicové podpory jsou nedílnou součástí železničních tratí a městských 

kolejových drah. Spolu s kolejnicemi vytváří tzv. „kolejový rošt“. Pomocí kolejového 

roštu zajišťujeme rozchod kolejnic a roznášíme jím pohyblivé zatížení do podloží pod 

pražcem. Stejně jako kolejnice přenášejí podélná, příčná i svislá namáhání. Oddělují 

také oba kolejnicové pásy od vedení elektrického proudu a jeho obvodu. V drtivé 
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většině případů se používají pražce příčné, ovšem setkáváme se i s pražci podélnými, 

nebo i s ojedinělými podporami.  

Kolejnicové podpory musí splňovat svůj daný účel, a proto je třeba provést při 

konstruování správné podepření pražců. V případě nesprávného podepření pražců  

na pražec působí další a větší dynamická namáhání při vzniku ohybového momentu, 

 a dochází až k naklápění či změně polohy pražce, přičemž toto nežádoucí chování 

musíme eliminovat [1], [19], [23]. 

 

Dřevěné příčné pražce 

 

 Jejich výhody jsou zejména snadná výroba, dostatečná pružnost a pevnost, 

dostatečné velká kontaktní plocha pražce s kolejovým ložem a možnost úpravy délky 

pražce u rozvětvení. Mezi jejich nevýhody patří omezená životnost, nutnost přidání 

podkladnicového upevnění, menší odpor proti posunu pražce jak ve směru příčném, tak 

ve směru podélném. Také se často setkáváme s nedostatkem surovin pro výrobu 

kvalitního dřeva, což je opět nevýhodou dřevěných pražců. Nejčastější dřevinou  

pro výrobu dřevěných pražců jsou dub, buk, borovice a modřín [1]. 

Hojně používán je dub pro své výborné pevnostní charakteristiky a odolnost vůči 

vnějším atmosférickým vlivům. Tyto dobré kladné vlastnosti má i dřevo bukové, ale 

aby jich dosáhlo, musí se pravidelně impregnovat. Impregnace pak zvýší účinnost 

těchto vlastností. Všechny dřeviny se pro chod a provoz na trati pravidelně impregnují, 

avšak dubové dřevo má i bez ní takovou životnost, jako ostatní dřeviny  

po naimpregnování. 

 

 

 

Obr 2.4 Příčné řezy různých tvarů dřevěných podpor [1] 
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Betonové příčné pražce 

 

Betonové pražce z předpjatého betonu se postupem času dostaly do popředí. 

Jejich výhody převažují nad nevýhodami, a proto se jich dnes často používá. K jejich 

výhodám patří vysoká hmotnost (200-300 kg), která udává pražci větší stabilitu, další 

výhodou je dlouhá životnost, volitelný tvar a návrh jejich konstrukce, jednoduchá 

výroba. Nevýhodami je nižší pružnost, než tomu bylo u pražců dřevěných, přenos 

nežádoucích vibrací a jejich malé tlumení, dynamická zatížení a jeho přenos  

do kolejového lože, a možnost poruchy vlivem nehody na trati. 

Betonové pražce se dimenzují na namáhání ohybovými momenty, které mají pod 

kolejnicí velikost +12 kNm a ve středu pražce -9,5 kNm. Nejrozšířenějšími typy jsou 

B91S a SB8 (obr 2.5, obr 2.6) [1], [12]. 

 

 

Obr 2.5 Příčný betonový pražec B91S (B=300mm, L=2600mm, H=220mm, 

H´=180mm) [31] 

 

 

 

Obr 2.6 Příčný betonový pražec SB8 (B=284mm, L=2420mm, H=2100mm) [32] 
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Ocelové pražce 

 

Korýtkové typy ocelových pražců se v minulosti hojně užívaly, avšak vzhledem 

k jejich nedostatkům, jako jsou například špatné izolační vlastnosti, koroze, složité 

podbíjení pražců a vysoká cena, se dnes používají jen zřídka. Později byl však vyvinut 

ocelový pražec typu Y, a přesto, že má trochu více výhod, než konvenční příčný 

ocelový pražec, používá se také jen zřídka. Vzhledem k zaměření mé práce se ale 

pokusím ho rozebrat více do hloubky. 

S přímými ocelovými pražci se dnes setkáme jen zřídka. O to netradičnější  

a zajímavější bude tato práce rozebírající výhybku s těmito pražci. Její konstrukce  

se skládá ze dvou rovnoběžných I-nosníků spojené pod kolejnicí příčnými ztužidly. 

Upevnění je podrobněji rozebráno v kapitole ocelové Y-pražce. 

Ocelové Y-pražce se skládají z nosných profilů IB 100 S-1, vidlicovým tvarem 

podobající se písmenu Y, třemi kolejnicovými upevněními na pražci a dvojitým 

podepřením kolejnice. Profil IB 100 S-1 má malou stavební výšku a velkou šířku (140 

mm) vzhledem k předchozí výšce, která činí 95 mm. Vlastní těleso Y-pražce sestává  

ze dvou hlavních nosníků tvaru Y. Tyto dva nosníky se od sebe vzdalují od první 

z kolejnic s jedním upevněním a u druhé kolejnice tím vytvoří dvě upevnění. Abychom 

dosáhli stejné plochy pod upevněním obou kolejnic, přidá se na stranu se dvěma 

upevněními ještě druhý krátký profil IB 100 S-1 (vedlejší nosník). Abychom zajistili 

prostorovou tuhost pražce, musíme připevnit hlavní a vedlejší nosník ztužidly, které 

probíhají pod nimi (obr 2.7). Postup ukládání těchto pražců je takový, že se na první 

kolejnici upevní pražec s jedním upevněním a na druhé straně s dvěma upevněními 

a sousední pražec se otočí tak, že se srovná počet upevnění pod oběma kolejnicemi 

(znázorněno na obr 2.8). Pro Y-pražce se používá upevnění s pružnými svěrkami Skl14. 

„Podstatný rozdíl mezi ocelovými Y-pražci a konvenčním příčným pražcem je 

v tom, že se příčné síly nepřenášejí prostřednictvím štěrku za hlavou pražce, ale 

prostřednictvím štěrku uzavřeného tvarem Y a prostřednictvím ztužidel na spodní straně 

pražce.“ Tím se ocelový Y-pražec stává o 12% výhodnějším při odporu proti příčnému 

posunu oproti pražcům betonovým, a to je jeden z důvodů, proč má smysl analyzovat 

tyto pražce [1], [22]. 

Ocelové Y-pražce se dnes u tratí SŽDC používají zatím jen ve zkušebních 

úsecích. V těchto úsecích probíhá běžný provoz za provozního ověřování. Obecným 
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jevem u ocelových pražců je, že ve výhybkové konstrukci jsou ocelové pražce přímé 

a za ní přechází v pražce tvaru Y. V tomto přechodu vkládáme speciální pražec, kdy 

jeden z jeho nosníků má tvar polovičního Y a druhý nosník je přímý (viz obr 2.9). 

Upevnění a další obecné konstrukční zásady jsou pro tyto dva nosníky tohoto 

přechodového pražce stejné, jako u klasických pražců, ať už se jedná o přímé pražce či 

Y-pražce. Ekonomicky jsou výhybky na přímých ocelových pražcích tím výhodnější, 

čím delší jsou délky přilehlých úseků trati na ocelových pražcích tvaru Y [8]. 

 

 

 

Obr 2.7 Tmavě zelená ztužidla pod hlavními nosníky, schéma ocelového Y-pražce [32] 

 

 

 

Obr 2.8 Klasické rozdělení ocelových Y-pražců [1] 
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Obr 2.9 Viditelný přechodový pražec (druhý pražec) 

 

 

2.1.3 Kolejové lože 

 

Je tvořeno zpravidla nesoudržným zrnitým ostrohranným materiálem. Je 

schopno přenášet svislá tlaková namáhání, ovšem nepřenáší namáhání tahová. 

Schopnost přenést vodorovné zatížení je relativně nízká, dokonce i schopnost přenést 

vibrace je zápornou vlastností. Zlepšit redukci roznášení vibrací na vrstvy pod 

kolejovým ložem umožní antivibrační rohože. Namáhání kolejového lože není 

rovnoměrné, tím je nerovnoměrně namáhána i pláň tělesa železničního spodku. 

Tvar kolejového lože připomíná tvar lichoběžníka, jeho šířka v úrovni horní 

plochy pro kolejnici je 1700 – 1750 mm od osy koleje. Svahy kolejového lože jsou  

ve sklonu 1:1,25, což souvisí s úhlem vnitřního tření kameniva kolejového lože, které 

má frakci 31,5/63. Tloušťka kolejového lože se mění dle kategorie trati a druhu pražce. 

Pohybuje se v rozmezí 200 – 350 mm pod ložnou plochou pražce. Kolejové lože se  

při zřizování hutní a vibruje při simulování projeté zátěže, kde je cílem zlepšit 

mechanické vlastnosti kolejového lože zaklíněním ostrohranných zrn materiálu 

v kolejovém loži [1]. 
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Kolejové lože musí splňovat tyto požadavky: 

- pevnost, nesmí se drtit 

- odolnost proti účinkům mrazu 

- vhodné chemické složení 

„Pro kolejové lože se používá kamenivo přírodní, recyklované či umělé. Nejlépe 

požadavkům na kolejové lože ovšem vyhovuje drcené přírodní kamenivo z vyvřelých 

hornin (čedič, andezit, žula, diorit apod.)“ [1]. 

Velkou výhodou použití těchto materiálů je nenamrzavost a propustnost. Proto 

však musíme i v průběhu provozu tratě kontrolovat znečistění lože, které předešlé 

vlastnosti svým působením snižuje. Materiál kolejového lože musíme tedy pročistit  

v momentě, pokud je podíl jemných částic v tomto materiálu vyšší, než 30 %. 

 

 

2.1.4 Upevnění kolejnic 

 

Pomocí upevnění upevňujeme kolejnice na kolejnicové podpory. Udává polohu 

kolejnice a zajišťují tuhost mezi kolejnicí a kolejnicovou podporou [16]. Rozlišujeme 

upevnění přímá a nepřímá (pomocí podkladnice). Přímé upevnění je takové upevnění, 

kde připevňuji kolejnice přímo na kolejnicové podpory bez použití podkladnice. 

Nepřímé upevnění je zajištěno upevněním kolejnice k podkladnici a následným 

upevněním podkladnice k podpoře. Základními součástmi upevnění jsou vrtule, 

podkladnice, svěrky a drobné kolejivo. Podkladnice a upevnění kolejnic do podkladnic 

či bez nich je znázorněno v následujícím rozdělení. 

 

Podkladnicové upevnění dnes používané [2]: 

- tuhé se svěrkami ŽS 4 

- pružné s „e“ sponami s adaptérem 

- pružné Skl 12, Skl 14, Skl 24 (obr. 2.9), Skl 30, Skl Aekp 

Bezpodkladnicové upevnění pružné dnes používané [2]: 

- Vossloh W 14 

- Pandrol Fast 

- Clip bez a se zajištěním druhotné tuhosti 
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Podkladnice dnes používané [5]: 

- Žebrové (S 4pl) (obr 2.12) – S 4, S 4pl, R 4, ŽT, R 4pl 

- Klínové (T 3) (obr 2.13) – T 1, T 2, T 3 

- Rozponové (TR 5) (obr 2.14) – T 5, TR 5, T 6, T 7, T 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 2.9 Pružné bezpodkladnicové upevnění Skl 24 [5] 

 

 

       Obr 2.12  Klínová podkladnice [1]     Obr 2.13 Rozponová podkladnice [1] 

 

  Obr 2.14  Žebrová podkladnice [1] 
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2.2 Konstrukce jednoduché výhybky 

  

2.2.1 Opornice 

 

 Opornice jsou kolejnice obvyklého průřezu, avšak jiných délek a odlišného 

děrování. V přímé větvi výhybky zůstává opornice přímá, v obloukové větvi je ohnutá. 

„Hlava bývá obvykle opracována, a to v oblasti styku s jazykem, aby jazyk mohl 

zachovat minimální konstrukční tloušťku a nemusel vybíhat do příliš ostrého hrotu.“ 

Pojížděná hlava je v tomto místě obvykle upravena do sklonu 3:1. Opornice je 

děrována, a to zásadně v neutrální ose. Toto děrování slouží k připevnění opornicové 

 a jazykové opěrky [2]. 

 

2.2.2 Jazyky 

 

 Jazyky jsou nejdůležitější a nejnamáhavější součástí výhybky. V průběhu jazyku 

se průřez zmenšuje a oslabuje, a právě v této oblasti na něj působí nejvíce vliv řídících 

sil vozidla. Navíc v tomto místě též přejímá ve svislém směru síly od kol vozidel. Je 

vyrobena zpravidla z lepší oceli, než je ocel pro běžné kolejnice. Zhotovují  

se z vývalků. Jazyk je zpravidla nižší, než opornice, a to z toho důvodu, aby se jazyk 

mohl položit na kluzné stoličky, které posouvají jazyk v příčném směru. Tyto kluzné 

stoličky jsou upevněny na pražcích. Tvar hlavy je shodný s tvarem kolejnice ostatních 

částí výhybky. Zpravidla se používají jazykové kolejnice v soustavě železničního svršku  

49E1. Aby jazyk při opracování směrem k hrotu udržel nutnou konstrukční tloušťku, je 

stojina vždy o mnoho tlustší, než stojina kolejnice. Pro zvýšení tuhosti jazyka  

ve vodorovném směru slouží mohutnější patka. Tato mohutná patka též zlepšuje uložení 

na kluzných stoličkách a usnadňuje umístění spojovacích tyčí ve výměně a montáž 

hákového uzávěru [2]. 

Z hlediska dynamických účinků musí být přejezd kola z opornice na jazyk 

plynulý a bez rázů, a proto je jazyk upraven jak výškově, tak i směrově. Vznikne tím 

netypický tvar v místě styku s opornicí (obr 2.15). Tímto se zajistí dostatečná tuhost 

proti účinkům vnějších sil. 
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Obr 2.15 Řez opornicí a jazykem [2] 

 

 

 „Kořen jazyku je ta část, která se při přestavování výměny otáčí“. Z hlediska 

konstrukčního uspořádání kořene jazyku rozdělujeme uspořádání pérové a čepové. 

Čepové je starší uspořádání, dnes se již více používá uspořádání pérové, které je 

výhodnější z hlediska plynulého pojízdné hrany [2]. 

 

2.2.3 Kluzné stoličky 

 

Jazyk není možno upevnit jako kolejnici pomocí svěrek, protože je třeba umožnit jeho 

přestavování. Proto je jazyk volně uložen na kluzných stoličkách. Tyto stoličky pak 

zajišťují příčný pohyb jazyku, upevnění opornice k pražci a přenos zatížení z jazyku  

na pražec. U většiny konstrukčních uspořádání vyrovnávají rozdíl výšek v příčném 

směru při přestavování výměny. Kluzné stoličky jsou ocelové desky, jejichž styčná 

kluzná plocha s jazykem je opracována a před uvedením a v průběhu provozu mazána  

(obr 2.16) [2], [21]. 

 

 

                         Obr 2.16 Pohled na kluzné stoličky [34] 
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U výhybkových konstrukcí vyšších rychlostí, kdy má celá konstrukce výhybky 

delší rozměr, a s tím spojený delší rozměr jazyku, umisťujeme ke kluzným stoličkám 

také válečky. Tyto válečky pomáhají přenést celé břemeno dlouhého jazyku tím, že 

částečně jazyk přizvednou a částečně se pod tíhou zatlačí svisle dolů, kam je tento 

pohyb válečku umožněn. To zmenší tření mezi kluznou stoličkou a spodní plochou 

jazykové kolejnice. 

 

2.2.4 Opornicové a jazykové opěrky 

 

 Opornicové opěrky zabezpečují opornici proti působení příčných sil. Opírají  

se pod hlavou a na patě, a k podkladnici jsou připevněny svěrkovými šrouby. „Jazykové 

opěrky zajišťují přenos vodorovných příčných sil, které vznikají provozem z jazyku  

na opornici.“ V místě, kde se jazyk přiráží k opornici, je potřeba využít těchto opěrek. 

Nejdůležitější pro správnou funkčnost jazykových opěrek je jejich délka. V provozu  

by neměla být mezera mezi jazykovou opěrkou a přiléhajícím jazykem větší, než 5 mm. 

Při nedodržení dochází k deformacím jazyku při průjezdu vozidla [2], [24]. 

 

2.2.5 Srdcovka 

 

 Srdcovka zprostředkovává křížení dvou pojížděných hran kolejnic. Rozlišujeme 

jednoduché neb dvojité srdcovky, a to podle hlediska, zda se kříží pojížděné hrany pod 

ostrým či tupým úhlem [20]. Jednoduchá srdcovka má jeden srdcovkový klín a dvě 

křídlové kolejnice. „Žlábky srdcovky, nutné k bezpečnému projetí okolku kola vozidla, 

jsou určeny vzdálenostmi pojížděných hran srdcovkového klínu s vnitřní hranou 

křídlových kolejnic.“ Šířka tohoto žlábku je pak 44 mm s tolerancí pro přejímku prací  

±1 mm a provozní tolerancí -1mm, + 3mm. Při přejíždění z křídlové kolejnice  

na srdcovkový klín se sníží kolo, a tím se nakloní osa vozidla. To je důsledkem 

kuželovitostí nákolku, při čemž se tzv. „poloměr oběžné kružnice kola“ v tomto úseku 

zmenšuje. „Právě poklesem kola při přejezdu z křídlové kolejnice na srdcovkový klín 

vznikají značné síly, které rozhodují o opotřebení a namáhání všech součástí.“ To se 

může do značné míry odstranit nadvýšením křídlových kolejnic. Srdcovky se dle 

konstrukčního hlediska rozdělují na montované srdcovky z válcovaných profilů, 

montované srdcovky s litými srdcovkovými klíny nebo bloky, montované srdcovky 
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s litou střední částí srdcovky, srdcovky lité, a srdcovky s pohyblivými částmi (obr 2.17, 

obr 2.18). Na obr 2.19 se můžeme podívat na tvar srdcovkové a jazykové kolejnice [2], 

[25], [29]. 

 

 

    Obr 2.17 Příklad srdcovky – s litým středem [37] 

 

 

 
Obr 2.18 Příklad srdcovky – s pohyblivým hrotem [30] 
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Obr 2.19 Vlevo – jazyková kolejnice pro soustavu I49, vpravo – srdcovková kolejnice 

pro soustavu S49 (pozn. nové označení 49E1) [2] 

 

Srdcovky s pohyblivými částmi jsou speciálním typem srdcovek. Ve srovnání 

s pevnou srdcovkou zajišťuje tato konstrukce srdcovky nepřerušenou pojížděnou 

hranou, a proto se používá hlavně při vyšších rychlostech. Snižuje se tření při průjezdu 

vozidla a tím se snižuje opotřebení. Další nespornou výhodou je zklidnění průjezdu 

vozidla výhybkou a zvýšení komfortu jízdy, či snížení dynamických účinků vozidla [4], 

[9], [18]. 

 

 

2.2.6 Výhybkové pražce 

 

 Nejčastěji se do výhybkových konstrukcí používají pražce betonové, málo časté 

jsou pak pražce ocelové a do popředí se stále více dostávají výhybkové pražce 

z předpjatého betonu. „Délky výhybkových pražců jsou odstupňovány po 100 mm  

a volí se dle umístění pražce ve výhybce.“ Vzdálenost mezi pražci u výhybek starých 

soustav S49 a R65 je zpravidla 550 a 600 mm. U výhybek se často setkáváme  

s vějířovým uspořádáním pražců [2]. 
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3.  Návrh metodiky měření a hodnocení měřených 

 parametrů 

 

Cílem práce bylo navrhnout metodiku hodnocení výhybkových konstrukcí, kdy 

na tyto výhybkové konstrukce působily dynamické účinky. Jde o univerzální metodiku 

měření a vyhodnocení aplikovatelnou i na další výhybkové konstrukce. Dalším cílem 

bylo proto zjistit, jestli bylo použití této metodiky správné pro další aplikace. Využil 

jsem některé ze znalostí z předchozí diplomové práce, jako  

např. veličiny charakterizující dynamické děje, roznášení těchto dějů přes konstrukci 

železničního svršku, nebo také informace o celé měřící aparatuře a jejím nainstalování 

před samotným měřením. 

 

Účelem metod pro měření a analýzu dynamických účinků působících  

na výhybkové konstrukce je získání informací pro návrh a projekci nových materiálů, 

prvků, zajištění spolehlivosti či bezpečnosti provozu, dokonce pak i jeho hospodárnosti. 

Pomáhají také vytvářet i udržovat ekologicky přijatelný stav. Cílem pak bylo přiblížit se 

co možná nejblíže skutečnému stavu měřených výhybek a vyhodnocení jejich chování 

v reálném prostředí při působení dynamických účinků. To umožňovala vybraná 

strukturální analýza. Strukturální analýza v našem případě představovala vyšetřující 

metodu, která velmi výkonně popisovala svou oblastí dynamické chování struktur 

v konstrukci. 

 

Cílem této práce tedy bylo: 

- Výběr lokality, ve které se měření provádělo 

- Návrh a měření analýzy 

- Výběr příslušných snímačů 

- Rozmístění snímačů 

- Instalace měřící sestavy 

- Aktivace měřící soustavy 

- Porovnávání této metodiky mezi dvěma výhybkami 

- Vyhodnocování dat 
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Abych mohl provést analýzu a vyhodnocování chování měřených konstrukcí, 

musíme vždy vybudovat měřící trasu. Pomocí ní mohu při neznámém působení 

mechanismu a jeho vnitřní struktury zjistit alespoň vstup (buzení) a výstup,  

tj. odezvu, reakce systému, jakými jsou například impulsy, signály. Pro zjištění 

mechanismu chování konstrukce se používá analýza naměřených signálů, kdy se 

zjišťuje odezva systému na neznámé buzení. Informace o jakémkoliv technickém, 

fyzikálním či jiném ději, je v signálu reprezentována časovými změnami hodnoty,  

např. fyzikální veličiny, kterou signál popisuje. 

Vyhodnocení přímo z časově oblasti není v mnoha případech snadné  

ani výhodné, musíme tedy využít tzv. transformace signálu do frekvenční oblasti [6]. 

 

Oblasti, pro které budou vyhodnocovány měřené parametry: 

- oblast časová 

- oblast frekvenční 

Měřená trasa se skládá ze snímače, který převádí nějaký vzruch na elektrický 

signál, dále zesilovač, který zesiluje tento signál, filtr dolní a horní propusti, kdy dolní 

propust odfiltruje příliš vysoké frekvence odpovídající tzv. aliasing efekt (vzniká malou 

vzorkovací frekvencí, kdy při propojení vzorků nevznikne skutečný průběh 

rekonstruovaného původního signálu). Horní propust odfiltruje ze signálu příliš nízké 

frekvence odpovídající šumu. Filtrem pak tedy získám detailnější informace o průběhu 

frekvence. Další nezbytnou součástí je A/D převodník, který převádí analogový signál 

na diskrétní datovou sérii uloženou na disku počítače [6], [14], [15]. 

 

 

3.1 Metodika 

 

Metody experimentálního charakteru a jejich proces slouží k objektivním 

informacím o chování zařízení a sledovaného prostředí. První z možností je 

experimentální přístup, druhou je teoretický přístup, dalšími možnostmi jsou kombinace 

těchto dvou modelů, matematické modelování, modelování pomocí PC, jako je 

například stále více používanější metoda konečných prvků (MKP). 
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Experimentální přístup je často zjednodušeným modelem, který se provádí buď 

v laboratořích (in labo) či v terénu (in situ). Pro experimentální model in labo často 

postačuje zmenšený vzorek v daném měřítku, ovšem se zachováním jeho okrajových 

podmínek, statického působení a jeho vlastností. Nevýhodou experimentálního přístupu 

je i jeho časová náročnost, kdy musím model a aparaturu pro měření připravit. Měření 

in situ věrohodněji a přesněji vyjadřuje chování konstrukcí, přičemž vyhodnocujeme 

měřené jevy a chování přímo na zájmové konstrukci. 

Teoretický přístup je podmíněn správností zvolení vhodných matematických 

modelů. Je velmi náročný a komplikovaný. Vhodná modelovací prostředí jako MKP je 

dnes nejvíce využívanou metodou. 

Protože jsou teoretické postupy velmi náročné a komplikované a velmi rychle se 

při jejich konstruování může udělat chyba, kontroluje se tato metoda s experimentálními 

metodami, nebo se tyto dvě metody kombinují, vznikají tím kombinované 

experimentálně-teoretické modely řešení. Tyto kombinované metody se dnes často 

využívají pro vyhodnocování signálů měřených dynamických dějů. 

Vzhledem k složitému průběhu všech neznámých, měnících se parametrů byl 

vybrán experimentální model pro měření dvou výhybek v ŽST  Rozsochatec. Měření 

bylo provedeno na výhybce s dřevěnými pražci a na výhybce s ocelovými pražci. Data 

naměřená na obou výhybkách byla posléze porovnána. 

 

 

3.2 Analýza signálu 

 

3.2.1 Analýza signálu v časové rovině 

  
 Všechny informace o technickém či fyzikálním ději, který v konstrukci probíhá, 

jsou v signálu dána změnou okamžité hodnoty v čase. V časové rovině můžeme signál 

popsat pouze popisem průběhu měřené veličiny nebo statisticky. Nejsme schopni zjistit, 

které frekvenční složky, tzn. sinové a kosinové vlny, se v signálu vyskytují. Nesmíme 

zároveň opomínat důležité parametry, kterými jsou globální a lokální minima, maxima. 
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 Konstantní hodnota energie nahrazující časový průběh vibrací popisuje 

následující vzorec [6]: 

     
 

 
        

 

 

 

kde: T – je doba měření neznámé fyzikální veličiny 

  x
2
(t) - je neznámá fyzikální veličina závislá na časovém průběhu  

 

 

3.2.2 Analýza signálu ve frekvenční rovině 

 

Je třeba si uvědomit, že vyhodnocení v časové rovině není snadné ani výhodné. 

Proto se často provádí transformace z časové oblasti do jiné. Důležité informace proto 

můžeme vyhodnocovat v oblasti frekvenční. „Klasická frekvenční analýza je založena 

na matematickém teorému, že každá periodická křivka může být určena jako součet 

sinusových křivek, které jsou harmonickými složkami daného průběhu f(t) [6].“ 

Výstup naměřených hodnot v časové a frekvenční oblasti je porovnán 

v následujícím grafu [6]. 

 

 

Obr 2.21 Zobrazení výstupních hodnot v časové a frekvenční oblasti [6]  
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Transformace signálu 

 

 Protože se z časového průběhu nedají přímo zjistit v signálu obsažené frekvenční 

složky, musíme využít tzv. transformace. Pro transformaci signálu můžeme použít 

lineární časově frekvenční postupy, mezi které patří nejpoužívanější Fourierova 

transformace, nebo pak transformace Wavelet. Další, nelineární metody časově 

frekvenční analýzy, se používají méně [6]. 

 

Fourierova transformace 

 

 Fourierova metoda je metoda schopna vcelku dobře vystihnout skutečný tvar 

příslušného spektra. Jsou vhodné zejména pro zpracování stacionárních signálů, ale dají 

se při určitém omezení použít i pro nestacionární nebo odezvové signály. Nevýhodou 

však je, že nejsou vhodné stabilní odhady při použití pro signály s krátkou dobou trvání, 

pro které není možné použít průměrování. Proto se využívají alternativní postupy,  

např. použití parametrických metod [6], [11], [13]. 

 

 Pro tuto metodu transformace se používá vztah: 

                       
 

  

 

kde:  f je frekvence 

 t je čas 

 x(t) je signál v časové oblasti 

 X(t) je jeho reprezentace ve frekvenční oblasti 

 i =     

 k1 je konstanta 
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3.3 Snímače 

 

 

3.3.1 Snímače pro měření posunů 

 

 Velmi často se využívá tzv. indukčnostních snímačů, kdy měřená veličina 

mění magnetické vlastnosti magnetického odvodu převodníku. Využívá se změny 

magnetického toku cívky, která je reprezentována převodem na elektrický výkon. 

V takovém případě mluvíme o aktivním měniči. Druhým způsobem je působení 

mechanické veličiny, která má za následek měnící se hodnotu induktance, v tomto 

případě mluvíme o pasivním převodníku. Tyto snímače se vyrábí pro rozsah posunů 0-2 

mm, až do 0-500 mm. Mezi jejich výhody patří jednoduchá konstrukce, robustnost 

snímačů, celkem jednoduché elektrické zapojení a velký rozsah měřené veličiny. Mezi 

nevýhody těchto snímačů patří hmotnost pohyblivých částí, závislost výstupního 

signálu na amplitudě a frekvenci napájecího napětí, požadavek převážně střídavého 

napětí a teplotní závislosti feromagnetických materiálů a jejich stárnutí. Mezi další 

velkou nevýhodu těchto snímačů patří to, že potřebují vztažný bod [7]. To v zásadě 

znamená vložení ocelového rámu snímače do štěrkového lože. 

 

 

3.3.2 Snímače pro měření sil 

 

 Skládají se z čidla a měniče, kdy je čidlo silou deformováno a v měniči se tato 

deformace mění na určitý signál fyzikální povahy. Podle toho, zda potřebují ke své 

funkci zdroj energie, rozdělujeme snímače sil na aktivní a pasivní. Mezi pasivní 

snímače patří indukčnostní snímač síly, kapacitní snímače síly. Mezi snímače aktivní 

řadíme piezoelektrické snímače síly či snímače magnetoelastické [7]. 
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3.3.3 Snímače pro měření vibrací kmitání 

 Jejich základní rozdělení [7]: 

- kapacitní 

- elektrodynamické 

- piezoeletrické 

Kapacitní snímače pro měření vibrací kmitání  

 

Kapacitní akcelerometr – jeho základem je elektrodový systém s vlastnostmi, 

které se mění působením měřené neelektrické veličiny. Patří mezi nejrozšířenější  

a nejpoužívanější snímače pro měření neelektrických veličin [7]. 

 

Elektrodynamické snímače pro měření vibrací kmitání 

 

Snímač, kde indukované napětí je úměrné rychlosti pohybu cívky nebo jadérka 

v cívkovém systému [7]. 

 

Piezoelektrické snímače pro měření vibrací kmitání 

 

 U těchto snímačů se setkáváme s tzv. příčným piezoelektrickým jevem, kdy při 

rovnoměrném rozložení působení síly na krystal vznikají elektrické náboje na plochách 

kolmých na elektrickou osu. Mezi výhody patří jejich rychlost nastavení, větší 

spolehlivost a s tím související menší množství chyb. Tento typ snímačů se vyrábí 

zejména pro dynamické děje bez významné stacionární složky [7]. Jsou to ovšem 

velmi drahá zařízení velmi malých rozměrů (cca 10x10x10mm). Amplitudový rozsah 

těchto snímačů je v rozmezí 120 dB. 

 

 

3.4 Návrh měření 

 

 Nezbytným podkladem pro vyhodnocování mechanismů působících na výhybky 

se pro jejich komplexnost využila nejen teoretická znalost, ale také spojení či srovnání 

těchto znalostí se zkušebními experimenty v terénu (in situ) či v laboratoři (in labo). Pro 
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co možná nejpřesnější provedení jsem zvolil zkušební místo v terénu při plném běžném 

denním provozu železniční stanice Rozsochatec. Úkolem bakalářské práce bylo změřit 

dynamické účinky na výhybkách v této železniční stanici. Po studiu předchozích prací  

a následném rozboru jsem tedy vyhodnocoval svislé, příčné i podélné vibrace a přenos 

dynamických účinků v těchto směrech a roznášení vibrací přes konstrukci a kolejový 

rošt do štěrkového lože. Cílem pak bylo zjistit, jak dokáží těmto účinkům v určitých 

oblastech výhybkové konstrukce odolávat ocelové přímé pražce, a srovnání chování 

mezi výhybkou s ocelovými přímými pražci a výhybkou s pražci dřevěnými. 

Nutno podotknout, že pro srovnání a chování dvou výhybek by byla vhodnější 

výhybka na pražcích betonových, ovšem vzhledem k měřícím podmínkám, kdy  

v nejbližším úseku trati s ojedinělou výhybkou na ocelových pražcích byla jediná 

srovnávaná výhybka, a to výhybka na pražcích dřevěných. Při výběru jiné výhybky by 

bylo měření nerealizovatelné vzhledem k její vzdálenosti od místa měření.   

  

Byla proto změřena: 

- svislá posunutí pražce vůči pláni tělesa železničního spodku 

- svislé, podélné, příčné vibrace a jejich zrychlení roznášející se z kolejnice  

do kolejnicových podpor a následně do pláně tělesa železničního spodku 

 

Úkolem těchto měření bylo tyto naměřené veličiny (posuny, vibrace) porovnat 

mezi výhybkami s ocelovými a dřevěnými pražci při stejné hustotě provozu v jedné 

železniční stanici. K měření jsem vybral nejdůležitější oblast výhybky z hlediska 

dynamických účinků, kterou byla oblast srdcovky výhybky. Důvodem výběru oblasti 

srdcovky bylo její největší namáhání na dynamické účinky, co se týče výhybkové 

konstrukce [17]. Přípravné práce a samotné měření byly provedeny za plného provozu. 

 

Úkolem měření bylo zjistit dynamické vlastnosti výhybkové konstrukce  

na dřevěných a ocelových pražcích. Analýza byla provedena experimentálně a byla 

prováděna in situ, to znamená pomocí měřící techniky přímo na místě. 

 

Vyhodnocení dynamických účinků tedy v našem případě popisuje měření 

posunů a zrychlení vibrací v daných místech. 
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Prvním měřením bylo měření pohybů pražců ve štěrkovém loži. Tuto oblast 

popisují pohyby pražce v místě pod srdcovkou. V druhém, v podélném směru výhybky, 

to byly vzájemné pohyby mezi pražci v oblasti srdcovky. 

 

Druhým měřením bylo měření šíření vibrací a jejich zrychlení v oblasti srdcovky 

obou výhybek. Popisuje průběh a roznášení vibrací vyvolaných dvoukolím jízdní 

soupravy skrz kolejnici a přes upevnění do kolejnicových podpor a následně pak  

do kolejového lože. 

 

Vymezením těchto dvou měření byly vybrány následující metody: 

- metoda snímání posunů ve vymezených částech dvou výhybkových konstrukcí 

- metoda šíření vibrací a jejich zrychlení přes konstrukci dvou výhybkových  

 konstrukcí 

 

K metodě měření snímání posunů nejlépe využiji indukčnostních snímačů. 

Jejich nevýhodou je, že musí mít srovnávací bod. Výhodou těchto snímačů je, že 

nemusím díky kvalitním snímačům dráhy provádět složité přepočty. Měřenou veličinou 

indukčnostních snímačů je časový průběh výchylky kmitání. Chyba měření této metody 

je zanedbatelně malá [6]. 

Indukčnostní snímače nejsou jedinou možností měření posunů. Alternativou je 

měření posunů snímačů zrychlení, kde není potřeba mít srovnávací bod, jako je to 

v případě minulém. Její nevýhodou je složitost vyhodnocování výsledků. Ze zrychlení 

lze vypočítat výchylku kmitání, ovšem to bývá mnohdy problém. V případě nižších 

frekvencí je totiž problém při výpočtu výchylky kmitání a její integraci, kdy musíme 

filtrovat časovou oblast a získat tak její užší výběr [6]. 

Zvážením a porovnáním mezi těmito metodami jsem dal přednost měření 

indukčnostními snímači posunů. 

 

Měření zrychlení vibrací bylo provedeno piezoelektrickými snímači. Jejich 

výhody totiž převažují nad nevýhodami. Nejzásadnější výhodou je vysoká linearita, 

vysoká spolehlivost, široký pracovní rozsah či pevná konstrukce. Tyto snímače se lepí 
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přímo v měřeném místě na měřenou konstrukci, nebo se šroubují. Pro měření zrychlení 

vibrací jsou hojně využívána [6]. 

 

Měření silového působení není obsaženo v mé bakalářské práci vzhledem 

k jejímu rozsahu. 

 

Pro svislá posunutí jsem tedy využil indukčnostních snímačů, u kterých měřená 

veličina měnila magnetické vlastnosti obvodu převodníku. Tyto snímače jsem použil 

 i v případě měření posunutí pražce vůči pláni tělesa železničního spodku.  

Pro svislé, podélné a příčné vibrace a jejich zrychlení jsem využil 

piezoelektrických akcelerometrů. 

 

 

3.5 Předběžný návrh rozmístění snímačů 

 

Pro všechna předešlá měření jsem vybral toto místo výhybkové konstrukce: 

- v oblasti srdcovky, tzn. křídlové kolejnice, pražce a štěrkového lože  

při srdcovce 

3.5.1. Rozmístění snímačů posunů výhybky na ocelových přímých pražcích 

 

 Snímače posunů P7, P0, P3, P6 (na grafech označeny jako S7, S0, S3, S6) byly 

upevněny podél srdcovky výhybky. Maximální průhyb byl očekáván u pražce přímo 

pod srdcovkou. Tyto snímače nám pomohly objasnit a vykreslit křivku průhybů, ale 

také maximální zatlačení pražce pod srdcovkou. Všechny snímače jsem v přístroji při 

vytváření šablon předběžně označil písmenem S, ovšem při vyhodnocování práce jsem 

se rozhodl označit je pro mne přijatelnějším písmenným symbolem P. 

  

Snímače P1 – P5 (na grafech označeny jako S1 – S5) byly rozmístěny na pražec 

přímo pod srdcovkou v kolmém směru k ose koleje, to znamenalo podél pražce. 

Snímače P1 a P5 a byly vložen na vnější část pražce od kolejnice, tedy za hlavu pražce, 

kdy snímač P1 byl vložen za hlavu pražce v hlavní větvi a snímač P5 za hlavu pražce ve 

větvi odbočné. Snímače P2, P3 a P4 byly vloženy do oblasti mezi srdcovkou a vnějšími 
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kolejnicemi, přesněji snímač P2 do osy koleje v hlavní větvi a snímač P4 do osy koleje 

v odbočném směru koleje. To proto, že při průjezdu vlaku se pražec prohýbá. 

Předpokladem dle mých teoretických znalostí bylo, že na straně odbočné větve mělo 

dojít k nadzvednutí pražce, jestliže nebyla odbočná větev využívána provozem. Pražec 

byl vybrán z důvodu největšího namáhání, protože leží přímo pod srdcovkou a bod 

bodem přejezdu kola z křídlové kolejnice na srdcovkový klín, kde tento přejezd 

dvojkolí vyvolá největší dynamické účinky. Všechny snímače v přístroji označeny 

písmenem S, při vyhodnocování přeznačeny na písmeno P. 

  

Bylo využito snímačů posunů WA-10-T od firmy Hottinger s vratnou pružinou  

a se zdvihem max 10 mm. K tomuto měření byla vybrána měřící soustava 

s analyzátorem Dewe2502 od firmy Dewetron. V rámci tohoto měření posunů bylo tedy 

navrženo celkem 8 snímačů posunů. Hlavním cílem měření tedy bylo zpracovat, zjistit  

a vyhodnotit globální maxima a minima hodnot v průběhu času. Veškeré rozmístění 

snímačů posunů je znázorněno na obr 2.22. 
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Obr 2.22 Schéma míst snímačů posunů na výhybce s ocelovými pražci P0 – P7 
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3.5.2. Rozmístění snímačů posunů výhybky na dřevěných pražcích 

 

 Bylo využito stejných snímačů posunů a obdobných oblastí měření jako tomu 

bylo u měření posunů na výhybkové konstrukci s ocelovými přímými pražci. Schéma se 

ovšem nepatrně změnilo. Snímač posunů P7 musel být vložen opět na pražec  

za srdcovkou po směru jízdy proti hrotu srdcovky. Spolu s ním bylo tedy upraveno 

schéma tak, aby odpovídalo realitě, že dřevěná výhybka je situována v opačném směru 

jízdy, než výhybka na ocelových pražcích. 

 

 

Obr 2.23 Schéma míst snímačů posunů na výhybce s dřevěnými pražci P0 – P7 
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3.5.3. Měření šíření vibrací výhybky na ocelových přímých pražcích 

 

 Srdcovka je z hlediska dynamických účinků nejvíce namáhána. Dochází k rázu 

při přejezdu soukolí z křídlové kolejnice na hrot samotné srdcovky. Tím se šíří vibrace 

do okolí, to znamená do pražce a následné do štěrkového lože. Dá se předpokládat, že 

část vibrací způsobených pojezdem dvojkolí utlumí sama kolejnice (přesněji srdcovka), 

nebo pryžové podložky pod částí srdcovky, pryžovou podložkou mezi podkladnicí  

a pražcem. Neztlumená část se ale přes tento mechanismus přenese do štěrkového lože, 

a proto je součástí tohoto experimentálního měření také analýza šíření vibrací. 

 Samotné snímače zrychlení byly nainstalovány opět v místě srdcovky  

tak, abychom mohli komplexně vyšetřit a udělat si představu o šíření vibrací v této 

oblasti. Na pražci pod hrotem srdcovky tedy byly snímače V1 - V8. Přitom snímač V2 

byl instalován do osy koleje v přímé větvi výhybkové konstrukce,  

a snímač V7 ve větvi odbočné. Na stejném pražci byly zhotoveny i snímače V1 a V8  

za hlavami pražců (V1 v hlavní větvi, V8 v odbočné větvi). Tyto snímače nám umožnili 

měřit šíření vibrací tímto pražcem. 

  

Snímač V3 byl zvolen tak, aby co možná nejlépe zachytil šíření vibrací  

ze srdcovky výhybkové konstrukce do pražce. Proto byl nainstalován na pražec  

pod hrotem srdcovky, který snímal množství vibrací, které prošlo uzlem upevnění. 

  

Další snímač V0 byl instalován na tzv. měřící tyč, která byla zatlučena  

do štěrkového lože. Důvodem bylo změření šíření vibrací do štěrkového lože. 

  

Snímače V4, V5, V6 byly instalovány na patu křídlové kolejnici. Z předešlých 

prací totiž vyplynulo, že je toto umístění daleko výhodnější, než při instalování těchto 

snímačů pod hrot srdcovky. Tyto akcelerometry jsou tříosé. Pro naše potřeby jsem 

využil všech tří směrů, a to směru svislého (snímač V6), směru podélného s osou koleje 

(snímač V4) a směru příčného na osu koleje (snímač V5). Ve svislém směru probíhá 

většina z dynamických rázů, druhou největší složkou roznášení vibrací je podélná 

složka. 
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Pro měření šíření vibrací bylo využito snímačů jednoosých a tříosých od firmy 

Bruel&Kjaer [28]. Jejich maximální zrychlení činí 700 m.s
-2

 v oblastech na pražcích, 

na kolejnici a srdcovce je to 7000 m.s
-2

 a ve štěrkovém loži 70 m.s
-2

. Důlěžitým 

poznatkem bylo, že hlavním výsledkem tohoto měření šíření vibrací byla maxima  

a minima hodnot v průběhu času. Veškeré rozmístění snímačů vibrací je znázorněno  

na obr 2.24. 

 

 

Obr 2.24 Schéma míst snímačů vibrací na výhybce s ocelovými pražci V0 – V8 
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3.5.4. Měření šíření vibrací výhybky na dřevěných pražcích 

 

 Bylo využito stejných snímačů šíření vibrací a obdobných oblastí měření jako 

tomu bylo u měření posunů na výhybkové konstrukci s ocelovými přímými pražci. 

Schéma se ovšem liší opačným situováním výhybkové konstrukce směrem jízdy  

(obr 2.25). 

 

 

Obr 2.25 Schéma míst snímačů vibrací na výhybce s dřevěnými pražci V0 – V8 
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3.6 Vlastní měření 

 

3.6.1 Rozbor železniční stanice a trati 

 

 Kompletní měření byla měřena ve staničním úseku železniční stanice 

Rozsochatec. Vlastní železniční stanice Rozsochatec se nachází na trati Havlíčkův Brod 

– Pardubice s číslem trati 238. Mezistaniční úseky na této trati jsou jednokolejné, 

v železniční stanici Rozsochatec se pro možnost křížení vlaků vložila i druhá kolej. 

Nachází se tu i třetí, manipulační kolej, která ve stanici končí (tato kolej již není 

používána). Měření se provádělo ve staničeních 9,9 km a 10,5 km trati č. 238 Havličkův 

Brod - Pardubice. Traťová rychlost již od konce 2. svět. války v tomto úseku trati činí 

70 km.h
-1

. V místech obou zhlaví ŽST Rozsochatec se nacházejí vyšetřované výhybky.  

 

Rozbor výhybky č.1 

 

 Výhybka č. 1 (směr od Havlíčkova Brodu) na dřevěných pražcích leží  

ve staničení 9,9 km. Nachází se bezprostředně za návěstidlem na přechodové části 

mostu. Tvar výhybky je J49-1:9-300. Ve výhybce se tedy nachází kolejnice 49E1 a je 

zde tuhé upevnění podkladnicové. Tato výhybka má levou odbočnou větev ve směru 

staničení. 

 

Rozbor výhybky č.2 

 

 Výhybka č. 2 (směr od Havlíčkova Brodu) na ocelových přímých pražcích leží 

ve staničení 10,5 km. Nachází se bezprostředně před návěstidlem směrem na Pardubice. 

Tvar výhybky je J49-1:9-300. Ve výhybkové soustavě se nachází kolejnice 49E1 a je 

zde pružné upevnění podkladnicové Skl Aekp spolu s Skl 24. Tato výhybka má pravou 

odbočnou větev ve směru staničení. 

 

 

 

 



 

 

 

 

44 

 

Obr 2.28 Měřená výhybka č.2 na ocelových přímých pražcích 

 

3.6.2 Příprava měření 

 

 Předpokladem pro předběžný průzkum zájmového území je nutnost kontroly 

stavu přímo na místě ještě před samotným měřením. Tudíž jsem podnikl do ŽST  

Rozsochatec cestu přibližně měsíc před zahájením měření. Tam jsem si zjistil hustotu  

a spektrum dopravy, traťovou rychlost, popis samotné ŽST stanice, dopravní směry  

a číslo trati a ostatní informace vhodné k obecnější úvaze pro návrhu analýzy a širšímu 

rozhledu zájmové lokality. 

Měření se kromě mě zúčastnili vedoucí mé bakalářské práce Prof. Ing. Jaroslav 

Smutný Ph.D., Ing. Richard Svoboda, pan Matoušek, Ing. Ivan Vukušič. Při druhém 

měření Ing. Richarda Svobodu vystřídal Ing. Vladimír Tomandl. 

Důvodem tak početné skupiny nebyla ani tak časová náročnost při samotném 

měření, jako spíše časová i fyzická náročnost při přípravě, přenosu a instalace všech 

potřebných součástí a zařízení pro naše měření. Další dva lidé jsou navíc zapotřebí  

pro hlídání provozu při jakémkoliv pohybu všech ostatních spolupracovníků v trati. 

 

 Dle mých dosavadních teoretických znalostí jsem navrhnul vhodná místa  

pro vhodné rozmístění snímačů posunů i vibrací. Po dohodě s řešitelským kolektivem 

jsem provedl drobné změny v uspořádání snímačů, přičemž číslování a značení snímačů 
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pro schéma zůstalo stejné. Zároveň jsem si sehnal podklady s charakteristikami 

jednotlivých snímačů posunů i vibrací, ty jsou podrobněji rozepsány v odstavci 3.6.4. 

 

Zvolení parametrů měření: 

  Nejdůležitějším parametrem je vzorkovací frekvence, která při malé vzorkovací 

frekvenci zbytečně znehodnocuje výsledky měření. Tato frekvence se volí tak, aby nám 

výsledky měření neznehodnocoval hluk, to znamená, že se dolní propust volí  

pod 1 kHz. Aby se neprojevoval turboelektrický šum, který nám opět měření 

znehodnotí, volí se horní propust vzorkovací frekvence nad 1 Hz. Zejména u výhybky 

na dřevěných pražcích, kde byl tento šum velmi vysoký, volila se horní propust 

vzorkovací frekvence 3,4 Hz. Po konzultaci s mým vedoucím bakalářské práce jsem 

zvolil vzorkovací frekvenci 10,0 kHz, což je dostačují i podle zásad teorie, že 

vzorkovací frekvence musí být nastavena minimálně na dvojnásobek nejvyšší 

frekvence. 

 

3.6.3 Označení kanálů 

 

 Aby vznikla určitá vybraná metodika a přehledný systém v měření, označil se 

každý měřící kanál svým kódem. Toto kódové popisují tab. 3.1 (kódové označení  

pro snímače posunů) a tab. 3.2 (kódové označení pro snímače zrychlení vibrací), které 

jsem si vyžádal u vedoucího mé bakalářské práce. 

 Před měření bylo nutno také označit všechny kabely vedoucí z jednotlivých 

snímačů do jimi přiřazených kanálů ve vyhodnocovací jednotce Dewetron. Všechny 

tyto potřebné kabely zapojené do vyhodnocovací jednotky Dewetron jsou znázorněny 

na obr. 2.29. 

 Předešlé kódové označení kanálů se využilo při vytváření měřících šablon  

pro počítač DEWE2502 a jeho programu DEWEsoft. 

 Před samotným měřením byla nutná kontrola všech snímačů a jejich správnosti 

fungování, která se prováděla poklepem na každý snímač, přičemž každý snímač se 

tímto poklepem vybudil a musel odpovídat snímači v měřící aparatuře podle 

nastaveného označení kanálů. 
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Kanál 

v Dewetronu 

fyzicky / port 

Označ. 

kanálu 
Umístění snímače 

Typ snímače 
Maximální 

rozsah 

0 / CH 0 S0 Pražec před hrotem WA-10 
10 mm 

1 / CH 1 S1 
Pražec pod srdcovkou, 

hlava 
WA-10 

10 mm 

2 / CH 2 S2 
Pražec pod srdcovkou, 

osa hlavní větve 
WA-10 

10 mm 

3 / CH 3 S3 
Pražec pod srdcovkou, u 

srdcovky, hlavní větev 
WA-10 

10 mm 

4 / CH 4 S4 
Pražec pod srdcovkou, u 

srdcovky, odbočná větev 
WA-10 

10 mm 

5 / CH 5 S5 
Pražec pod srdcovkou, 

odbočná větev 
WA-10 

10 mm 

6/ CH 6 S6 Pražec za hrotem WA-10 
10 mm 

7/ CH 7 S7 Druhý pražec za hrotem WA-10 
10 mm 

Tab. 3.1 Kódové označení pro snímače posunů 

Kanál 

v Dewetronu 

fyzicky / port 

Označ. 

kanálu 
Umístění snímače 

Typ snímače 
Maximální 

rozsah 

16 / CH 0 A0Z Štěrkové lože 4507 B004 
700 m∙s

-2
 

17 / CH 1 A1Z Hlava pražce, hlavní větev 4507 B001 
7000 m∙s

-2 

18 / CH 2 A2Z Pražec, hlavní větev 4507 B001 
7000 m∙s

-2 

19 / CH 3 A3Z 
Pražec u křídlové kolejnice, 

hlavní větev 
4507 B001 

7000 m∙s
-2 

20 / CH 4 A4X Křídlová kolejnice, směr X 
4524 B001 

X 
5000 m∙s

-2 
21 / CH 5 A5Y Křídlová kolejnice, směr Y 

4524 B001 

Y 
5000 m∙s

-2 
22 / CH 6 A6Z Křídlová kolejnice, směr Z 4524 B001 Z 

5000 m∙s
-2 

23 / CH 7 A7Z Pražec, odbočná větev 4507 B004 
700 m∙s

-2 

24 / CH 8 A8Z Pražec, odbočná větev 4507 B004 
700 m∙s

-2 
Tab. 3.2 Kódové označení pro snímače zrychlení vibrací 
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Obr. 2.29 Jednotlivé kabely pro přenos signálu ze snímačů do vyhodnocovací jednotky 

 

3.6.4 Použité přístroje a vybavení pro měření dat 

 

Snímače posunů: 

 Bylo použito indukčnostních snímačů posunů WA-10 s rozsahem 10 mm 

s počtem 8 ks. Na obr. 2.30 je jeden z těchto snímačů znázorněn. 

 

Snímače zrychlení vibrací: 

 Bylo použito devíti piezoeletrických snímačů zrychlení vibrací, tedy třech 

jednoosých 4507 B004 do štěrkového lože a pražce v odbočné větvi s maximálním 

rozsahem 700 m.s
-2

, dále třech piezoeletrických snímačů zrychlení vibrací 4507 B001 

na pražec v hlavní větvi s maximálním rozsahem 7000 m.s
-2

 a jednoho tříosého 

piezoelektrického snímače 4524 B001 na křídlovou kolejnici reprezentujícího osami 

X, Y, Z s maximálním rozsahem 5000 m.s
-2

. Opět na obr. 2.30 je znázorněn jednoosý 

piezoelektrický snímač 4507 B001. 
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Obr. 2.30 Indukčnostní snímač pro měření posunů (nahoře - označen zeleně), 

piezoelektrický snímač zrychlení vibrací (dole – označen modře) 

 

 

 

Pro vyhodnocování výsledků naměřených dat nám sloužila počítačová sestava 

DEWE2502 od firmy Dewetron s nainstalovaným programem DEWEsoft, ke kterému 

se postupně připojovalo 9 kanálů pro snímače zrychlení vibrací a 8 kanálů pro snímače 

posunů. 

 

Použité snímače posunů P0 – P7 byly do obou výhybkových soustav vloženy 

do předem určených míst dle schémat na obr 2.22 a obr 2.23. 

Všechny snímače posunů (P0 – P7) byly instalovány svisle. Svislý směr snímačů 

P1 – P5 pomohl určit chování pražce vzhledem k jeho podélné ose. Snímače se tedy 

instalovaly v osách kolejí, za hlavami pražců a vedle křídlové kolejnice. Svislý směr 

snímačů P0, P3, P6, P7 pomohl určit chování sousedních pražců v oblasti  

pod srdcovkou a jejich vzájemné polohy. 
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V místech označených na obr 2.22 a obr 2.23 jako místa P0 – P7 byly použity 

snímače měření svislých posunů. 

Za zmínku také stojí znaménková konvence naměřených dat. U všech snímačů 

byl tedy uvažován posun pražce dolu (pokles) znaménkem – , a posun pražce 

směrem nahoru (zdvihem) znaménkem + . 

 

Použité snímače zrychlení vibrací V0 – V8 byly do obou výhybkových soustav 

vloženy do předem určených míst dle schémat na obr 2.24 a obr 2.25. 

Všechny jednoosé snímače zrychlení vibrací (V0 – V3, V7, V8) byly 

instalovány pro svislé vibrace. Toho jsem docílil tak, že jsem snímače zrychlení vibrací 

připevnil do takové polohy, že šipka vyznačená pro připevnění snímače na měřené 

místo směřovala svisle nahoru. Tyto snímače mi pomohly získat pohled na roznášení 

svislých vibrací v nejvíce namáhaném pražci pod hrotem srdcovky v místech osy kolejí, 

za hlavou tohoto pražce a vedle křídlové kolejnice. 

Jeden tříosý snímač zrychlení vibrací (směry V4 – V6) byl umístěn na patu 

křídlové kolejnice. Zároveň jsem musel uvažovat předem dohodnutý směr všech tří 

naměřených složek, které byly vyznačeny pro instalaci přímo na snímači. Po konzultaci 

se všemi zúčastněnými jsem zvolil instalaci snímače tak, že vibrace v podélném směru 

V4 reprezentovala složka x, vibrace v příčném směru V5 složka y, a ve svislém 

(vertikálním) směru V6 složka z. Tyto složky byly nastaveny i v měřícím programu 

DEWEsoft. 

V místech označených na obr 2.24 a obr 2.25 jako místa V0 – V8 byly použity 

snímače měření zrychlení vibrací. 

 

 

3.6.5 Postup při montáži snímačů a propojení kabely 

 

Montáž snímačů posunů 

 

Snímač je součástí ramene s magnetickým koncem. Toto rameno se magneticky 

připevní k ocelovému nosníku, který podpírají dvě tyče zatlučené do štěrkového lože.  

U výhybky na ocelových přímých pražcích byl kontakt mezi snímačem  

a pražcem umožněn plastovými destičkami připojenými vteřinovým lepidlem k pražci 
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pro odstranění aliasing efektu a následného šumu. U výhybky se ještě navíc musel 

povrch pražců odrhnout od rzi pomocí smirkového papíru pro lepší držebnost a kontakt 

mezi pražcem a plastovou destičkou. 

U výhybky na dřevěných pražcích byl kontakt mezi snímačem a pražcem 

umožněn plastovými destičkami připojenými včelím voskem k pražci pro odstranění 

aliasing efektu a následného šumu. U výhybky se nemusel povrch pražců odrhnout  

od rzi pomocí smirkového papíru, jelikož to dřevěné pražce neumožňují a nemělo by to 

v tomto případě velký význam. 

 

Montáž snímačů zrychlení vibrací 

 

 Připevnění všech snímačů zrychlení vibrací na ocelových přímých pražcích se 

provádělo přes PVC destičku s drážkou pro zasunutí snímače do ní. PVC destička se 

k pražci připevnila pomocí vteřinového lepidla. Tím byla odstraněna co možná největší 

složka jeho šumu. U této výhybky se ještě navíc musel povrch pražců očistit od rzi 

pomocí smirkového papíru pro lepší držebnost a kontakt mezi pražcem a plastovou 

destičkou. 

 

 Připevnění všech snímačů zrychlení vibrací na dřevěných přímých pražcích se 

provádělo tak, že se snímač v kontaktní ploše s pražcem opatřil včelím voskem. Tím 

byla odstraněna co možná největší složka šumu. U této výhybky se nemusel povrch 

pražců odrhnout od rzi pomocí smirkového papíru, jelikož to dřevěné pražce 

neumožňují a nemělo by to v tomto případě velký význam. 

 

Montáž propojení kabely 

 

Aby bylo připojení kabelů od jednotlivých snímačů ke kanálům přístroje  

DEWE 2502 správné, musely se jednotlivé kabely očíslovat štítky. Toto se provedlo 

ihned po montáži celé měřící aparatury. 
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3.6.6 Postup při jednotlivých měřeních projetých souprav 

 

 Při každém projetí soupravy jsem změřil její rychlost ručním radarem od firmy 

Bushnell. Zaznamenal jsem čas každého projetí a typ soupravy. Měření vibrací i posunů 

přitom vyhodnocoval počítač DEWE 2502. 

 Samotné měření po připojení všech snímačů probíhalo tak, že se po každém 

průjezdu soupravy zkontrolovala přibližná správnost grafického výstupu z programu. 

Sledovaly se průjezdy souprav v obou směrech, tzn. směr Pardubice nebo směr 

Havlíčkův Brod.  
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4.  Analýza měřených dat v časové oblasti 

 

4.1 Analýza posunů v časové oblasti 

 

Klasickým postupem při zhodnocení posunů je vyhledání a zpracování 

globálního minima a maxima. Pro zpracování naměřených posunů nebyly klasickým 

způsobem zprůměrovány hodnoty minim a maxim posunů několika projetých souprav, 

avšak byly vybrány dvě reprezentativní soupravy k porovnání dat posunů. Bylo to 

způsobeno hlavně místními dopravními podmínkami. Největší ovlivnění výsledků totiž 

způsobilo, že na jedné z měřených výhybek (výhybka na dřevěných pražcích) projížděli 

soupravy průměrně cca 60 km.h
-1

 a na druhé měřené výhybce (s ocelovými pražci), 

která byla blízko samotného nástupiště v ŽST Rozsochatec, projížděli soupravy 

rychlostí podstatně menší, a to cca 40 km.h
-1

. Důvodem různých rychlostí souprav byl 

odlišný výkon hnacích vozidel, odlišné hmotnosti souprav při rozjezdu a brzdění v ŽST 

Rozsochatec. Rozdílné rychlosti souprav také ovlivnila skutečnost, že jedna z výhybek 

se nacházela v bezprostřední blízkosti nástupiště ŽST Rozsochatec, a druhá výhybka se 

nacházela zhruba 500 metrů od této železniční stanice. 

Hodnoty maximálních a minimálních posunů naměřených všemi snímači jsou 

pro každou projetou soupravu uvedeny v tab. 4.1 - tab. 4.4. 

 

Reprezentativní soupravy byly vybrány tak, aby splňovaly jejich přibližnou 

rychlost. Dalším faktorem při vyhledávání reprezentativních souprav byl fakt, aby tyto 

soupravy měly stejné složení hnaných a hnacích vozů. Posledním faktorem byl výběr 

takových souprav, aby srovnávané soupravy působily na výhybku a na hrot srdcovky  

ve stejném směru, protože ve směrech po a proti hrotu srdcovky projížděná souprava 

vykazuje různé dynamické účinky [30]. Volil jsem tedy směr proti hrotu srdcovky, což 

by podlé mého názoru mělo vyvodit větší dynamické účinky pro pozdější 

vyhodnocování posunů i vibrací. Souhrnem těchto faktorů jsem tedy vybral dvě 

soupravy vlaků, a to soupravu Os 810 + 010 Btx, druhou pak byla souprava Os 742 

loko + 2 x 010 Btx vozy. 
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U ostatních souprav byl proto také zpracován postup a vyhodnocení souprav 

odlišných rychlostí, a to tak, že se vyhodnocoval průměrné procentuální nárůsty či 

poklesy posunů závislých na různých rychlostech souprav. U ocelové výhybky jsem 

vybral soupravu Os 742 loko + 2 x 010 Btx vozy, protože ostatní soupravy byly 

zastoupeny ve výčtu měření jen jednou v každém směru, a proto nemělo je smysl 

porovnávat. Ze stejného důvodu jsem zvolil soupravu Os 810 + 010 Btx na výhybku 

s dřevěnými pražci. Porovnával jsem tyto mé vybrané soupravy na obou výhybkových 

konstrukcích. 

 

V rámci vyhodnocení posunů byla všechna tato vyhodnocení porovnávána pro 

výhybku na dřevěných pražcích a ocelových přímých pražcích, a bylo zjištěno: 

- vyhodnocení minim a maxim všech snímačů dvou reprezentativních souprav 

- vyhodnocení průměrných procentuálních nárůstů a poklesů posunů v závislosti 

na nárůstech a poklesech rychlostí 
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Výstupem naměřených dat bylo 9 grafů, kdy na levé straně stránky jsou 4 grafy 

snímačů, které byly vloženy podélně s osou hlavní větve, tudíž sledovaly průběh 

měnících se posunů při projetí soupravy ve směru kolmém na pražec po srdcovkou,  

a dále pak na pravé straně stránky byly vloženy snímače, které popisovali průběh 

posunů v ose pražce pod srdcovkou. Takovéto rozložení grafů nám zpřehlednilo celkové 

chování při posunech v obou směrech v oblasti při srdcovce. Ukázka těchto grafů je 

znázorněna na obr. 4.1.1 – obr. 4.1.4. Za zmínku stojí, že jediným rozdílem 

v rozestavění snímačů mezi výhybkami bylo, že snímač P7 byl vložen na druhý pražec 

před hrot srdcovky, tudíž se snímač P7 vložil na výhybce s dřevenými pražci na stranu 

pravou, přičemž na výhybce s pražci ocelovými se vložil na stranu levou. Toto ovšem 

bylo zahrnuto již dříve ve schématech na obr. 2.22 a 2.23. Podotknu, že všechny 

naměřené posuny jsou posuny ve svislém směru. 

 

 

Obr. 4.1.1 Grafy snímačů posunů pro podélný směr s osou výhybky s dřevěnými pražci 
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Obr. 4.1.2 Grafy snímačů posunů pro kolmý směr na osu výhybky s dřevěnými pražci 
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Obr. 4.1.3 Grafy snímačů posunů pro podélný směr s osou výhybky s ocelovými pražci 
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Obr. 4.1.4 Grafy snímačů posunů pro kolmý směr na osu výhybky s ocelovými pražci 
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4.1.1 Vyhodnocení dvou reprezentativních souprav 

 

Posuny ovlivněné průjezdem osobního vlaku Os 810 + 010 Btx 

 Do měření byla zahrnuta souprava 810 + 010 Btx, první z nich měřená na 

výhybce s dřevěnými pražci, jedoucí rychlostí 58 km.h
-1 

proti hrotu srdcovky 

směrem na Chotěboř, druhá totožná souprava měřená na výhybce s ocelovými pražci, 

jedoucí rychlostí 42 km.h
-1 

proti hrotu srdcovky směrem na Havlíčkův Brod. 

 

 

 - Hlava pražce v hlavní větvi (S1 / P1) 

 

Maximální pokles na dřevěných pražcích v bodě P1 činil -2,30 mm, přičemž 

zdvihy činily +0,25 mm. Maximální pokles na ocelových pražcích v bodě P1 činil  

-0,70 mm, přičemž zdvihy činily +0,12 mm. Menší poklesy i zdvihy tedy byly na 

ocelových pražcích. Výhybka na ocelových pražcích tedy v bodě P1 lépe redukuje 

svislé posuny. 

 

 

 - Osa hlavní větve (S2 / P2) 

 

Maximální pokles na dřevěných pražcích v bodě P2 činil -0,39 mm, přičemž 

zdvihy činily +0,18 mm. Maximální pokles na ocelových pražcích v bodě P2 činil  

-0,37 mm, přičemž zdvihy činily +0,07 mm. Menší poklesy i zdvihy tedy znovu byly  

na ocelových pražcích. Výhybka na ocelových pražcích tedy v bodě P2 lépe redukuje 

svislé posuny, ovšem rozdíl již není tak výrazný. 

 

 

 - Oblast pod srdcovkou ( S3 / P3) 

 

Maximální pokles na dřevěných pražcích v bodě P3 činil -0,39 mm, přičemž 

zdvihy činily +0,12 mm. Maximální pokles na ocelových pražcích v bodě P3 činil  

-0,27 mm, přičemž zdvihy činily +0,09 mm. Menší poklesy i zdvihy tedy opět byly  
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na ocelových pražcích. Výhybka na ocelových pražcích tedy v bodě P3 lépe redukuje 

svislé posuny, ovšem rozdíl již není tak výrazný. 

 

 

 - Osa odbočné větve (S4 / P4) 

 

Maximální pokles na dřevěných pražcích v bodě P4 činil -0,34 mm, přičemž 

zdvihy činily +0,28 mm. Maximální pokles na ocelových pražcích v bodě P4 činil  

-0,34 mm, přičemž zdvihy činily +0,03 mm. Menší poklesy i zdvihy tedy byly  

na ocelových pražcích. Výhybka na ocelových pražcích tedy v bodě P4 lépe redukuje 

zdvihy, které byly téměř nulové, ovšem poklesy byly u obou výhybek stejné. 

 

 

 - Hlava pražce odbočné větve (S5 / P5) 

 

Maximální pokles na dřevěných pražcích v bodě P5 činil -0,05 mm, přičemž 

zdvihy činily +0,16 mm. Maximální pokles na ocelových pražcích v bodě P5 činil  

-0,12 mm, přičemž zdvihy činily +0,19 mm. Zdvihy jsou tedy u obou výhybek větší, 

než poklesy. To je dáno nadzvednutím na nepojížděné odbočné větvi při zátěži na větvi 

hlavní. V tomto bodě P5 je také vidět, že lépe svislé posuny redukuje výhybka  

na dřevěných pražcích. 

 

 

 - Druhý pražec před hrotem srdcovky (S7 / P7) 

 

Maximální pokles na dřevěných pražcích v bodě P7 činil -1,37 mm, přičemž 

zdvihy činily +0,19 mm. Maximální pokles na ocelových pražcích v bodě P7 činil  

-0,19 mm, přičemž zdvihy činily +0,07 mm. Menší poklesy i zdvihy tedy byly  

na ocelových pražcích. Výhybka na ocelových pražcích tedy v bodě P7 lépe redukuje 

svislé posuny. 

 

 

 



 

 

 

 

62 

 

 - První pražec před hrotem srdcovky (S0 / P0 pro ocel, S6 / P6 pro dřevo) 

 

Maximální pokles na dřevěném pražci před hrotem výhybky činil -0,82 mm, 

přičemž zdvihy činily +0,68 mm. Maximální pokles na ocelovém pražci před hrotem 

srdcovky činil -0,32 mm, přičemž zdvihy činily +0,03 mm. Menší poklesy i zdvihy tedy 

byly na ocelových pražcích. Výhybka na ocelových pražcích, přesněji na ocelovém 

pražci před hrotem srdcovky, lépe redukuje svislé posuny,  kdy zdvih je téměř nulový. 

 

 

 - První pražec za hrotem srdcovky (S6 / P6 pro ocel, S0 / P0 pro dřevo) 

 

Maximální pokles na dřevěném pražci za hrotem výhybky činil -0,78 mm, 

přičemž zdvihy činily +0,24 mm. Maximální pokles na ocelovém pražci za hrotem 

srdcovky činil -0,25 mm, přičemž zdvihy činily +0,09 mm. Menší poklesy i zdvihy tedy 

byly na ocelových pražcích. Výhybka na ocelových pražcích, přesněji na ocelovém 

pražci za hrotem srdcovky, lépe redukuje svislé posuny. 

 

 

Obecně lze tedy říci, že výhybka na ocelových pražcích při uvažované 

rychlosti a zatížení od soupravy má větší tuhost, co se týče svislých posunů. Lépe 

redukuje svislé zdvihy i poklesy, i v oblasti osy a hlavy pražce v odbočné větvi, kdy 

ocelová výhybka vykazuje sice větší poklesy, ale menší zdvihy, což je podle mě 

způsobeno větší tuhostí výhybky na ocelových pražcích, která zabraňuje zdvihu 

odbočné větve.  U ocelové výhybky byla dokonce i místa (osa odbočné větve, pražec 

před hrotem srdcovky), kde byl zdvih prakticky nulový. Celkově se tedy dá říci, že 

pod danou soupravou se v rámci svislých posunů ocelová výhybka chová lépe, než 

výhybka na dřevěných pražcích. 

 

 

Posuny ovlivněné průjezdem osobního vlaku Os 742 loko + 2 x 010 Btx vozy 

 

Do měření byla zahrnuta souprava Os 742 loko + 2 x 010 Btx vozy, první z nich 

měřená na výhybce s dřevěnými pražci, jedoucí rychlostí 64 km.h
-1 

proti hrotu 
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srdcovky směrem na Chotěboř, druhá totožná souprava měřená na výhybce 

s ocelovými pražci, jedoucí rychlostí 45 km.h
-1 

proti hrotu srdcovky směrem na 

Havlíčkův Brod. 

 

 

- Hlava pražce v hlavní větvi (S1 / P1) 

 

Maximální pokles na dřevěných pražcích v bodě P1 činil -2,50 mm, přičemž 

zdvihy činily +0,17 mm. Maximální pokles na ocelových pražcích v bodě P1 činil  

-1,17 mm, přičemž zdvihy činily +0,06 mm. Menší poklesy i zdvihy tedy byly  

na ocelových pražcích. Výhybka na ocelových pražcích tedy v bodě P1 lépe redukuje 

svislé posuny. 

 

 

 - Osa hlavní větve (S2 / P2) 

 

Maximální pokles na dřevěných pražcích v bodě P2 činil -0,67 mm, přičemž 

zdvihy činily +0,14 mm. Maximální pokles na ocelových pražcích v bodě P2 činil  

-0,67 mm, přičemž zdvihy činily +0,02 mm. Menší zdvihy, a téměř nulové, byly  

na ocelových pražcích. Výhybka na ocelových pražcích tedy v bodě P2 lépe redukuje 

zdvihy, přičemž pokles je u obou výhybek totožný. 

 

 

 - Oblast pod srdcovkou (S3 / P3) 

 

Maximální pokles na dřevěných pražcích v bodě P3 činil -0,65 mm, přičemž 

zdvihy činily +0,23 mm. Maximální pokles na ocelových pražcích v bodě P3 činil  

-0,47 mm, přičemž zdvihy činily +0,02 mm. Menší poklesy i zdvihy tedy byly  

na ocelových pražcích. Výhybka na ocelových pražcích tedy v bodě P3 lépe redukuje 

svislé posuny. Zdvihy navíc byly u ocelové výhybky téměř nulové. 
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- Osa odbočné větve (S4 / P4) 

 

Maximální pokles na dřevěných pražcích v bodě P4 činil -0,47 mm, přičemž 

zdvihy činily +0,26 mm. Maximální pokles na ocelových pražcích v bodě P4 činil  

-0,59 mm, přičemž zdvihy činily +0,01 mm. Menší zdvihy, tedy prakticky nulové, byly 

na ocelových pražcích. Výhybka na ocelových pražcích tedy v bodě P4 lépe redukuje 

zdvih. Je to dáno lepší tuhostí ocelové výhybky v odbočné větvi, kdy brání zdvihu této 

větve. 

 

 

 - Hlava pražce odbočné větve (S5 / P5) 

 

Maximální pokles na dřevěných pražcích v bodě P5 činil -0,07 mm, přičemž 

zdvihy činily +0,45 mm. Maximální pokles na ocelových pražcích v bodě P5 činil  

-0,30 mm, přičemž zdvihy činily +0,25 mm. V odbočné větvi opět platí, že ocelová 

výhybka sice má větší poklesy a menší zdvihy, než výhybka dřevěná, ale to je podlé 

mého názoru způsobeno dalším kladem ocelové výhybky oproti výhybce dřevěné, kdy 

ocelová výhybka má větší tuhost v odbočné větvi a tím jí brání ve zdvihu.  

 

 

 - Druhý pražec před hrotem srdcovky (S7 / P7) 

 

Maximální pokles na dřevěných pražcích v bodě P7 činil -2,03 mm, přičemž 

zdvihy činily +0,34 mm. Maximální pokles na ocelových pražcích v bodě P7 činil  

-0,60 mm, přičemž zdvihy činily +0,05 mm. Menší poklesy i zdvihy tedy byly  

na ocelových pražcích. Výhybka na ocelových pražcích tedy v bodě P7 lépe redukuje 

svislé posuny. 
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 - První pražec před hrotem srdcovky (S0 / P0 pro ocel, S6 / P6 pro dřevo) 

 

Maximální pokles na dřevěném pražci před hrotem výhybky činil -1,18 mm, 

přičemž zdvihy činily +0,74 mm. Maximální pokles na ocelovém pražci před hrotem 

srdcovky činil -0,68 mm, přičemž zdvihy činily +0,02 mm. Menší poklesy i zdvihy tedy 

byly na ocelových pražcích. Výhybka na ocelových pražcích, přesněji na ocelovém 

pražci před hrotem srdcovky, lépe redukuje svislé posuny,  kdy zdvih je téměř nulový. 

 

 

 - První pražec za hrotem srdcovky (S6 / P6 pro ocel, S0 / P0 pro dřevo) 

 

Maximální pokles na dřevěném pražci za hrotem výhybky činil -0,92 mm, 

přičemž zdvihy činily +0,16 mm. Maximální pokles na ocelovém pražci za hrotem 

srdcovky činil -0,05 mm, přičemž zdvihy činily +0,10 mm. Menší poklesy i zdvihy tedy 

byly na ocelových pražcích. Výhybka na ocelových pražcích, přesněji na ocelovém 

pražci za hrotem srdcovky, lépe redukuje svislé posuny,  kdy pokles je téměř nulový. 

 

 

Obecně lze tedy říci, že výhybka na ocelových pražcích při uvažované 

rychlosti a zatížení od soupravy lépe redukuje svislé zdvihy i poklesy, vyjma 

oblasti hlavy pražce v odbočné větvi, kdy ocelová výhybka vykazuje posuny větší.  

U ocelové výhybky byla dokonce i místa (osa odbočné větve, pražec před hrotem 

srdcovky), kde byl zdvih prakticky nulový.   

Při srovnání obou výhybek je jasné, že výhybka na ocelových pražcích lépe 

redukuje svislé posuny. To může být způsobeno několika faktory. Nejlepším 

vysvětlením je, že výhybka na ocelových pražcích má větší tuhost a lépe 

spolupůsobí její části, než je tomu u výhybky na pražcích dřevěných. Tím by se 

potvrdily předpoklady pro toto měření a jejich výsledků. 

Nutné je ovšem zahrnout další významné faktory, a to je rozdílná historie 

působení těchto výhybek na trati. Výhybka na ocelových pražcích totiž byla  

do trati nainstalována před cca 3 roky, kdyžto výhybka na dřevěných pražcích již 

slouží účelu přinejmenším 20 let. 
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Při srovnání obou souprav je u obou výhybkových konstrukcí zřetelné, že: 

 

-zdvihy všech hodnot v dílčích místech snímačů jsou pod první vyhodnocovanou 

lehčí soupravou Os 810 + 010 Btx v hlavní větvi větší, v místech odbočné větve menší 

-zdvihy všech hodnot v dílčích místech snímačů jsou pod druhou 

vyhodnocovanou těžší soupravou v hlavní větvi Os 742 loko + 2 x 010 Btx menší, 

v odbočné větvi větší 

-poklesy všech hodnot v dílčích místech snímačů jsou pod první 

vyhodnocovanou lehčí soupravou Os 810 + 010 Btx v hlavní větvi menší, v místech 

odbočné větve větší 

-poklesy všech hodnot v dílčích místech snímačů jsou pod druhou 

vyhodnocovanou těžší soupravou v hlavní větvi Os 742 loko + 2 x 010 Btx větší, 

v odbočné větvi menší 

 

 

 

4.1.2 Procentuální zvýšení a snížení posunů v závislosti na rychlostech souprav 

 

 

Osobní vlak na dřevěné výhybce 

 

Přímá větev 

 

-Bod P0 

U snímače posunů při rychlosti 58 km.h
-1 

v místě P0 je maximální pokles -0,78 mm, 

zdvih činí 0,24 mm. Při rychlosti 64 km.h
-1 

je maximální pokles -0,81 mm a zdvih  

0,28 mm. V procentech se dá říci, že při těchto rychlostech pokles vzrostl o 4% a zdvih 

o 17%. 

 -Bod P1 

U snímače posunů při rychlosti 58 km.h
-1 

v místě P1 je maximální pokles -2,30 mm, 

zdvih činí 0,25 mm. Při rychlosti 64 km.h
-1 

je maximální pokles -2,36 mm a zdvih  
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0,39 mm. V procentech se dá říci, že při těchto rychlostech pokles vzrostl o 3% a zdvih 

o 56%. 

 -Bod P2 

U snímače posunů při rychlosti 58 km.h
-1 

v místě P2 je maximální pokles -0,39 mm, 

zdvih činí 0,18 mm. Při rychlosti 64 km.h
-1 

je maximální pokles -0,34 mm a zdvih  

0,18 mm. V procentech se dá říci, že se při těchto rychlostech pokles snížil o 15%  

a zdvih zůstal stejný. 

 -Bod P3 

U snímače posunů při rychlosti 58 km.h
-1 

v místě P3 je maximální pokles -0,39 mm, 

zdvih činí 0,12 mm. Při rychlosti 64 km.h
-1 

je maximální pokles -0,36 mm a zdvih  

0,13 mm. V procentech se dá říci, že se při těchto rychlostech pokles snížil o 8%  

a zdvih se zvýšil o 8%. 

 -Bod P6 

U snímače posunů při rychlosti 58 km.h
-1 

 v místě P6 je maximální pokles -0,82 mm, 

zdvih činí 0,68 mm. Při rychlosti 64 km.h
-1 

je maximální pokles -0,88 mm a zdvih  

0,58 mm. V procentech se dá říci, že při těchto rychlostech pokles vzrostl o 7% a zdvih 

se snížil o 17%. 

 -Bod P7 

U snímače posunů při rychlosti 58 km.h
-1 

v místě P7 je maximální pokles -1,37 mm, 

zdvih činí 0,19 mm. Při rychlosti 64 km.h
-1 

je maximální pokles -1,33 mm a zdvih  

0,33 mm. V procentech se dá říci, že se při těchto rychlostech pokles snížil o 3%  

a zdvih o 43% zvýšil. 

 

Odbočná větev 

 

-Bod P4 

U snímače posunů při rychlosti 58 km.h
-1 

v místě P4 je maximální pokles -0,40 mm, 

zdvih činí 0,28 mm. Při rychlosti 64 km.h
-1 

je maximální pokles -0,35 mm a zdvih  

0,27 mm. V procentech se dá říci, že se při těchto rychlostech pokles snížil o 14%  

a zdvih o 4%. 

-Bod P5 

U snímače posunů při rychlosti 58 km.h
-1 

v místě P5 je maximální pokles -0,05 mm, 

zdvih činí 0,16 mm. Při rychlosti 64 km.h
-1 

je maximální pokles -0,04 mm a zdvih  
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0,15 mm. V procentech se dá říci, že se při těchto rychlostech pokles snížil o 20%  

a zdvih o 6%. 

 

 Z předchozího rozboru vyplývá, že průměrná hodnota, kdy se zvýší pokles při 

zvyšující se rychlostí o 6 km.h
-1

, činí 6%. Průměrná hodnota zdvihu se zvýšila  

o 12%. Díky malému rozptylu rychlostí, které jsem volil, nebylo měření úplně korektní. 

Lepší volbu rozptylu rychlostí mi ale nedovolili místní podmínky pro změření většího 

počtu projetých souprav. Tuto metodiku také mohla znehodnotit jediná dostupná 

výhybka se staršími pražci. 

  

 

Osobní vlak na ocelové výhybce 

 

Přímá větev 

 

-Bod P0 

U snímače posunů při rychlosti 28 km.h
-1 

 v místě P0 je maximální pokles -0,44 mm, 

zdvih činí 0,02 mm. Při rychlosti 47 km.h
-1 

je maximální pokles -0,41 mm a zdvih  

0,03 mm. V procentech se dá říci, že se při těchto rychlostech pokles snížil o 7%  

a zdvih se zvýšil o 33%. 

-Bod P1 

U snímače posunů při rychlosti 28 km.h
-1 

v místě P1 je maximální pokles -0,63 mm, 

zdvih činí 0,13 mm. Při rychlosti 47 km.h
-1 

je maximální pokles -0,64 mm a zdvih  

0,20 mm. V procentech se dá říci, že při těchto rychlostech pokles vzrostl o 7% a zdvih 

se zvýšil o 54%. 

-Bod P2 

U snímače posunů při rychlosti 28 km.h
-1 

v místě P2 je maximální pokles -0,36 mm, 

zdvih činí 0,05 mm. Při rychlosti 47 km.h
-1 

je maximální pokles -0,41 mm a zdvih  

0,08 mm. V procentech se dá říci, že při těchto rychlostech pokles vzrostl o 14% a zdvih 

se zvýšil o 60%. 

-Bod P3 

U snímače posunů při rychlosti 28 km.h
-1 

v místě P3 je maximální pokles -0,35 mm, 

zdvih činí 0,04 mm. Při rychlosti 47 km.h
-1 

 je maximální pokles -0,36 mm a zdvih  



 

 

 

 

69 

 

0,08 mm. V procentech se dá říci, že při těchto rychlostech pokles vzrostl o 3% a zdvih 

se zvýšil o 50%. 

-Bod P6 

U snímače posunů při rychlosti 28 km.h
-1 

v místě P6 je maximální pokles -0,28 mm, 

zdvih činí 0,06 mm. Při rychlosti 47 km.h
-1 

je maximální pokles -0,40 mm a zdvih  

0,13 mm. V procentech se dá říci, že při těchto rychlostech pokles vzrostl o 43% a zdvih 

se zvýšil o 116%. 

-Bod P7 

U snímače posunů při rychlosti 28 km.h
-1 

v místě P6 je maximální pokles -0,30 mm, 

zdvih činí 0,02 mm. Při rychlosti 47 km.h
-1 

je maximální pokles -0,31 mm a zdvih  

0,08 mm. V procentech se dá říci, že při těchto rychlostech pokles vzrostl o 3% a zdvih 

se zvýšil o 300%. 

 

 

Odbočná větev 

 

-Bod P4 

U snímače posunů při rychlosti 28 km.h
-1 

v místě P4 je maximální pokles -0,42 mm, 

zdvih činí 0,02 mm. Při rychlosti 47 km.h
-1 

je maximální pokles -0,44 mm a zdvih  

0,01 mm. V procentech se dá říci, že při těchto rychlostech pokles vzrostl o 5% a zdvih 

se o 100% snížil. 

-Bod P5 

U snímače posunů při rychlosti 28 km.h
-1 

 v místě P5 je maximální pokles -0,13 mm, 

zdvih činí 0,09 mm. Při rychlosti 47 km.h
-1 

je maximální pokles -0,16 mm a zdvih  

0,14 mm. V procentech se dá říci, že při těchto rychlostech pokles vzrostl o 23% a zdvih 

o 56%. 

 

 Z předchozího rozboru vyplývá, že průměrná hodnota, kdy se zvýší pokles při 

zvyšující se rychlostí o 19 km.h
-1

, činí 11%. Průměrná hodnota zdvihu se zvýšila  

o 64%. Při vyšších rychlostech tedy dochází k nárůstům zdvihu i poklesu. 

 

 Porovnal jsem obě výhybky a po přepočítání na procentuální zvětšení poklesů  

a zdvihů připadající na zvýšení rychlosti o 1 km.h
-1

 jsem zjistil, že: 
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-hodnota poklesů na dřevěných pražcích se zvýší přesně o 1%, zdvih pak o 2% 

-hodnota poklesů na ocelových pražcích se zvýší o 0,6%, zdvih pak o 3,4%  

 Je ovšem nezbytné říci, že tento postup vyhodnocování platí a je přesný 

pouze u exponenciálního nárůstu poklesů při rovnoměrně se zvyšující rychlosti, 

tzn. nelineárního nárůstu. 

 V našem případě, kdy jsem vybral pouze dvě soupravy, zvolil jsem nárůst 

poklesů pro vyhodnocení lineární. Měření mi navíc nedovoluje vzhledem  

ke špatným dopravním podmínkám různých vlaků vybrat více vyhodnocovaných 

souprav, ale pro přibližnou představu chování posunů výhybek při různých 

rychlostech to postačí.  

Další otázkou je správnost řešení při malém rozptylu rychlostí na výhybce 

s dřevěnými pražci. 

 Při uvažování tohoto vyhodnocení měření má tedy na výhybku s ocelovými 

pražci zvyšující se rychlost menší vliv, co se týče poklesů, než je tomu u výhybky 

na dřevěných pražcích. Naopak má na ní zvyšující se rychlost větší vliv, co se týče 

zdvihů. Otázkou však je správnost řešení při malém rozptylu rychlostí na výhybce 

s dřevěnými pražci, navíc při zahrnutí jediných dvou souprav, které bylo možné 

vybrat. 
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4.2  Analýza zrychlení vibrací v časové oblasti 

  

Klasickým postupem při zhodnocení zrychlení vibrací je vyhledání a zpracování 

minima, maxima a RMS hodnoty, nebo-li efektivní hodnoty zrychlení. Pro zpracování 

naměřených zrychlení vibrací nebyly klasickým způsobem zprůměrovány hodnoty 

minim a maxim posunů několika projetých souprav, avšak byly vybrány dvě 

reprezentativní soupravy k porovnání dat zrychlení vibrací. Bylo to způsobeno hlavně 

místními dopravními podmínkami. Největší ovlivnění výsledků totiž způsobilo,  

že na jedné z měřených výhybek (výhybka na dřevěných pražcích) projížděli soupravy 

průměrně cca 60 km.h
-1 

a na druhé měřené výhybce (s ocelovými pražci), která byla 

blízko samotného nástupiště v ŽST Rozsochatec, projížděli soupravy rychlostí 

podstatně menší, a to cca 40 km.h
-1

. Hodnoty maximálních a minimálních zrychlení 

vibrací a efektivních hodnot všech snímačů jednotlivých souprav je znázorněno  

v tab. 4.1 - tab. 4.6. 

 

Reprezentativní soupravy byly vybrány tak, aby splňovaly jejich přibližnou 

rychlost. Dalším faktorem při vyhledávání reprezentativních souprav byl fakt, aby tyto 

soupravy měly stejné složení hnaných a hnacích vozů. Posledním faktorem byl výběr 

takových souprav, aby srovnávané soupravy působily na výhybku a na hrot srdcovky  

ve stejném směru. Volil jsem tedy směr proti hrotu srdcovky, což by podlé mého názoru 

mělo vyvodit větší dynamické účinky pro vyhodnocování posunů i vibrací. Souhrnem 

těchto faktorů jsem tedy vybral dvě soupravy vlaků, a to soupravu Os 810 + 010 Btx, 

druhou pak byla souprava Os 742 loko + 2 x 010 Btx vozy. 

 

V rámci vyhodnocení zrychlení vibrací byla všechna tato vyhodnocení 

porovnávána pro výhybku na dřevěných pražcích a ocelových přímých pražcích, a bylo 

zjištěno: 

- vyhodnocení minim a maxim všech snímačů dvou reprezentativních souprav 

- srovnávání těchto minim a maxim mezi všemi snímači 

- vyhodnocování efektivních hodnot 
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 Grafy ukazují časový průběh měřeného zrychlení vibrací (obr. 4.2.1 pro 

výhybku s dřevěnými pražci, obr. 4.2.2 pro výhybku s ocelovými pražci) a vpravo jejich 

příslušné amplitudová spektra získaná Fourierovou transformací signálu. Konečný 

výstup grafů (obr. 4.2.1., obr. 4.2.2) sestává z pěti snímačů zrychlení vibrací, přičemž: 

 

- snímač A4X snímal podélné vibrace na křídlové kolejnici 

- snímač A5Y snímal příčné vibrace na křídlové kolejnici 

- snímač A6Z snímal svislé vibrace na křídlové kolejnici 

- snímač A3Z snímal svislé vibrace na pražci v hlavní větvi vedle křídlové kolejnice 

- snímač A0Z snímal svislé vibrace ve štěrkovém loži 

 

 

 Těchto pět snímačů nám pomohlo lépe vyhodnocovat výsledky měření v tom 

smyslu, že jsou vhodně seřazeny tak, jak se šíří vibrace přes kolejový rošt. 

  

 Zbylé snímače, tzn. snímače A1Z, A2Z, A7Z, A8Z, spolu s mnou vybranými 

snímači, pak sloužily pro vyhodnocení jiných prací, které se zaměřovaly na chování 

příčného roznosu vibrací zrychlení kolejového roštu pomocí všech těchto snímačů. 
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Obr. 4.2.1 Grafy snímačů zrychlení vibrací pro výhybku s dřevěnými pražci (časová 

oblast) 
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Obr. 4.2.2 Grafy snímačů zrychlení vibrací pro výhybku s ocelovými pražci (časová 

oblast) 
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4.2.1 Vyhodnocení naměřených hodnot 

 

Vibrace ovlivněné průjezdem osobního vlaku Os 810 + 010 Btx 

 

 Do měření byla zahrnuta souprava 810 + 010 Btx, první z nich měřená  

na výhybce s dřevěnými pražci, jedoucí rychlostí 58 km.h
-1 

 proti hrotu srdcovky 

směrem na Chotěboř, druhá totožná souprava měřená na výhybce s ocelovými pražci, 

jedoucí rychlostí 42 km.h
-1 

 proti hrotu srdcovky směrem na Havlíčkův Brod. 

 

 

- podélné vibrace na křídlové kolejnici (A4X / V4) 

 U křídlové kolejnice výhybky s dřevěnými pražci maximum činí 239 m.s
-2

  

a minimum -316 m.s
-2

, zatímco u křídlové kolejnice výhybky s ocelovými pražci 

maximum činí 34 m.s
-2

 a minimum -36 m.s
-2

. Čili maxima i minima jsou u křídlové 

kolejnice výhybky s dřevěnými pražci řádově větší. 

 

 Hodnoty RMS sledují trendy minim a maxim, přičemž křídlová kolejnice 

výhybky na dřevěných pražcích vykazuje efektivní zrychlení vibrací 7 m.s
-2

 a křídlová 

kolejnice výhybky s ocelovými pražci jen 2 m.s
-2

. Čili efektivní hodnota výhybky 

s dřevěnými pražci je přibližně 3x větší. 

 

 

- příčné vibrace na křídlové kolejnici (A5Y / V5) 

 U křídlové kolejnice výhybky s dřevěnými pražci maximum činí 325 m.s
-2

  

a minimum -257 m.s
-2

, zatímco u křídlové kolejnice výhybky s ocelovými pražci 

maximum činí 59 m.s
-2

 a minimum -65 m.s
-2

. Čili maxima i minima jsou u křídlové 

kolejnice výhybky s dřevěnými pražci řádově větší. 

 

 Hodnoty RMS sledují trendy minim a maxim, přičemž křídlová kolejnice 

výhybky na dřevěných pražcích vykazuje efektivní zrychlení vibrací 11 m.s
-2

 a křídlová 

kolejnice výhybky s ocelovými pražci jen 5 m.s
-2

. Čili efektivní hodnota výhybky 

s dřevěnými pražci je přibližně 2x větší. 
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- svislé vibrace na křídlové kolejnici (A6Z / V6) 

 U křídlové kolejnice výhybky s dřevěnými pražci maximum činí 2427 m.s
-2

  

a minimum -1818 m.s
-2

, zatímco u křídlové kolejnice výhybky s ocelovými pražci 

maximum činí 261 m.s
-2

 a minimum -507 m.s
-2

. Čili maxima i minima jsou u křídlové 

kolejnice výhybky s dřevěnými pražci řádově větší. 

 

 Hodnoty RMS sledují trendy minim a maxim, přičemž křídlová kolejnice 

výhybky na dřevěných pražcích vykazuje efektivní zrychlení vibrací 56 m.s
-2

 a křídlová 

kolejnice výhybky s ocelovými pražci jen 16 m.s
-2

. Čili efektivní hodnota výhybky 

s dřevěnými pražci je přibližně 4x větší. 

 

 

- svislé vibrace na pražci v hlavní větvi vedle křídlové kolejnice (A3Z / V3) 

 U dřevěného pražce při křídlové kolejnici maximum činí 134 m.s
-2

  

a minimum -175 m.s
-2

, zatímco u ocelového pražce při křídlové kolejnici maximum činí 

92 m.s
-2

 a minimum -169 m.s
-2

. Čili minima jsou u obou výhybek srovnatelné  

a maxima u křídlové kolejnice výhybky s dřevěnými pražci jsou o zlomek větší. 

 

 Hodnoty RMS u dřevěného pražce vykazuje efektivní zrychlení vibrací 8 m.s
-2

  

a křídlová kolejnice výhybky s ocelovými pražci jen 5 m.s
-2

. Čili efektivní hodnota 

výhybky s dřevěnými pražci je přibližně 2x větší. 

 

 

- svislé vibrace ve štěrkovém loži (A0Z / V0) 

 Vibrace ve štěrkovém loži u výhybky s dřevěnými pražci vykazují maximum  

16 m.s
-2

 a minimum -19 m.s
-2

, zatímco ve štěrkovém loži u  výhybky s ocelovými 

pražci maximum činí 21 m.s
-2

 a minimum -30 m.s
-2

. Čili maxima i minima jsou  

ve štěrkovém loži obou výhybek přibližně srovnatelná, přičemž výhybka 

s dřevěnými pražci zde dokonce vykazuje o zlomek menší hodnoty. 
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 Hodnoty RMS opět sledují trendy minim a maxim, přičemž ve štěrkovém loži  

u výhybky s dřevěnými pražci je efektivní hodnota zrychlení 1 m.s
-2 

a u výhybky 

s ocelovými pražci 1 m.s
-2

. Čili efektivní hodnota obou výhybek je srovnatelná. 

 

 

Vibrace ovlivněné průjezdem osobního vlaku Os 742 loko + 2 x 010 Btx vozy 

 

Do měření byla zahrnuta souprava Os 742 loko + 2 x 010 Btx vozy, první z nich 

měřená na výhybce s dřevěnými pražci, jedoucí rychlostí 64 km.h
-1 

proti hrotu 

srdcovky směrem na Chotěboř, druhá totožná souprava měřená na výhybce 

s ocelovými pražci, jedoucí rychlostí 45 km.h
-1 

proti hrotu srdcovky směrem  

na Havlíčkův Brod. 

 

 

- podélné vibrace na křídlové kolejnici (A4X / V4) 

 U křídlové kolejnice výhybky s dřevěnými pražci maximum činí 479 m.s
-2

  

a minimum -635 m.s
-2

, zatímco u křídlové kolejnice výhybky s ocelovými pražci 

maximum činí 44 m.s
-2

 a minimum -40 m.s
-2

. Čili maxima i minima jsou u křídlové 

kolejnice výhybky s dřevěnými pražci řádově větší. 

 

 Hodnoty RMS sledují trendy minim a maxim, přičemž křídlová kolejnice 

výhybky na dřevěných pražcích vykazuje efektivní zrychlení vibrací 16 m.s
-2

 a křídlová 

kolejnice výhybky s ocelovými pražci jen 4 m.s
-2

. Čili efektivní hodnota výhybky 

s dřevěnými pražci je přibližně 4x větší. 

 

 

- příčné vibrace na křídlové kolejnici (A5Y / V5) 

 U křídlové kolejnice výhybky s dřevěnými pražci maximum činí 531 m.s
-2

  

a minimum -855 m.s
-2

, zatímco u křídlové kolejnice výhybky s ocelovými pražci 

maximum činí 75 m.s
-2

 a minimum -109 m.s
-2

. Čili maxima i minima jsou u křídlové 

kolejnice výhybky s dřevěnými pražci řádově větší. 

 



 

 

 

 

80 

 

 Hodnoty RMS sledují trendy minim a maxim, přičemž křídlová kolejnice 

výhybky na dřevěných pražcích vykazuje efektivní zrychlení vibrací 20 m.s
-2

 a křídlová 

kolejnice výhybky s ocelovými pražci jen 8 m.s
-2

. Čili efektivní hodnota výhybky 

s dřevěnými pražci je přibližně 2x větší. 

 

 

- svislé vibrace na křídlové kolejnici (A6Z / V6) 

 U křídlové kolejnice výhybky s dřevěnými pražci maximum činí 2095 m.s
-2

  

a minimum -1847 m.s
-2

, zatímco u křídlové kolejnice výhybky s ocelovými pražci 

maximum činí 412 m.s
-2

 a minimum -538 m.s
-2

. Čili maxima i minima jsou u křídlové 

kolejnice výhybky s dřevěnými pražci řádově větší. 

 

 Hodnoty RMS sledují trendy minim a maxim, přičemž křídlová kolejnice 

výhybky na dřevěných pražcích vykazuje efektivní zrychlení vibrací 65 m.s
-2

 a křídlová 

kolejnice výhybky s ocelovými pražci jen 24 m.s
-2

. Čili efektivní hodnota výhybky 

s dřevěnými pražci je přibližně 3x větší. 

 

 

- svislé vibrace na pražci v hlavní větvi vedle křídlové kolejnice (A3Z / V3) 

 U dřevěného pražce při křídlové kolejnici maximum činí 135 m.s
-2

  

a minimum -228 m.s
-2

, zatímco u ocelového pražce při křídlové kolejnici maximum činí 

102 m.s
-2

 a minimum -240 m.s
-2

. Čili minima i maxima jsou u obou výhybek 

srovnatelné, přičemž maxima jsou u křídlové kolejnice výhybky s dřevěnými 

pražci o zlomek větší, ale minima již o zlomek menší.. 

 

 Hodnoty RMS u dřevěného pražce vykazuje efektivní zrychlení vibrací 10 m.s
-2

 

a křídlová kolejnice výhybky s ocelovými pražci jen 8 m.s
-2

. Čili efektivní hodnoty 

obou výhybek jsou přibližně srovnatelné, přičemž efektivní hodnota zrychlení je 

na dřevěném pražci stále o zlomek větší.. 

 

 

 

 



 

 

 

 

81 

 

- svislé vibrace ve štěrkovém loži (A0Z / V0) 

 Vibrace ve štěrkovém loži u výhybky s dřevěnými pražci vykazují maximum  

15 m.s
-2

 a minimum -23 m.s
-2

, zatímco ve štěrkovém loži u výhybky s ocelovými pražci 

maximum činí 27 m.s
-2

 a minimum -28 m.s
-2

. Čili maxima i minima jsou  

ve štěrkovém loži obou výhybek přibližně srovnatelná, přičemž výhybka 

s dřevěnými pražci zde dokonce vykazuje o zlomek menší hodnoty. 

 

 Hodnoty RMS opět sledují trendy minim a maxim, přičemž ve štěrkovém loži  

u výhybky s dřevěnými pražci je efektivní hodnota zrychlení 2 m.s
-2 

a u výhybky 

s ocelovými pražci 2 m.s
-2

. Čili efektivní hodnota obou výhybek je prakticky 

srovnatelná. 
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5.  Analýza měřených dat ve frekvenční oblasti 

  

 Pro umožnění převodu z časové do frekvenční oblasti se používají různé druhy 

transformací. Tou nejpoužívanější metodou je Fourierova transformace. 

  

  

5.1 Analýza zrychlení vibrací 

 

 Grafy ukazují frekvenční průběh měřeného zrychlení vibrací 

(obr. 6.1 pro výhybku s dřevěnými pražci, obr. 6.2 pro výhybku s ocelovými pražci) 

a vpravo hodnota amplitudového spektra získaná Fourierovou transformací signálu. 

Konečný výstup grafů (obr. 5.1, obr. 6.2) sestává z pěti snímačů zrychlení vibrací, 

přičemž: 

 

- snímač A4X snímal podélné vibrace na křídlové kolejnici 

- snímač A5Y snímal příčné vibrace na křídlové kolejnici 

- snímač A6Z snímal svislé vibrace na křídlové kolejnici 

- snímač A3Z snímal svislé vibrace na pražci v hlavní větvi vedle křídlové kolejnice 

- snímač A0Z snímal svislé vibrace ve štěrkovém loži 

 

 

 Těchto pět snímačů nám pomohlo lépe vyhodnocovat výsledky měření v tom 

smyslu, že jsou vhodně seřazeny tak, jak se šíří vibrace přes kolejový rošt. 

  

 Ostatní snímače, tzn. snímače A1Z, A2Z, A7Z, A8Z, spolu s mnou vybranými 

snímači, sloužily pro vyhodnocení dat v rámci jiných prací, které se zaměřovaly  

na chování příčného roznosu vibrací zrychlení kolejového roštu pomocí všech těchto 

snímačů. 
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5.2 Vyhodnocení dvou reprezentativních souprav 

 

Vibrace ovlivněné průjezdem osobního vlaku Os 810 + 010 Btx 

 

 Do měření byla zahrnuta souprava 810 + 010 Btx, první z nich měřená  

na výhybce s dřevěnými pražci, jedoucí rychlostí 58 km.h
-1 

proti hrotu srdcovky 

směrem na Chotěboř, druhá totožná souprava měřená na výhybce s ocelovými pražci, 

jedoucí rychlostí 42 km.h
-1 

proti hrotu srdcovky směrem na Havlíčkův Brod. 

 

- podélné vibrace na křídlové kolejnici (A4X / V4) 

 Z grafů ve frekvenční oblasti je patrné, že hodnoty amplitud na klíčových 

frekvenčních složkách jsou na křídlové kolejnici výhybky s dřevěnými pražci 

rozprostřené po celém spektru frekvenčního rozsahu. Můžeme si všimnout, že extrém 

má velmi nízkou hodnotu, a to asi 0,02 m.s
-2

. Nachází se ve frekvenčním rozsahu  

80 – 200 Hz. 

  

 Na křídlové kolejnici výhybky s ocelovými pražci jsou klíčové složky opět 

rozprostřeny po celém frekvenčním spektru. Klíčové frekvenční složky jsou vyšší, 

 a to přibližně 0,09 m.s
-2

 v rozsahu frekvence 250 – 350 Hz a 650 – 720 Hz. 

 

 

- příčné vibrace na křídlové kolejnici (A5Y / V5) 

 Z grafů ve frekvenční oblasti je patrné, že hodnoty amplitud na klíčových 

frekvenčních složkách jsou na křídlové kolejnici výhybky s dřevěnými pražci 

rozprostřené po celém spektru frekvenčního rozsahu. Významný extrém je asi  

0,31 m.s
-2

 a nachází se ve frekvenčním rozsahu 430 – 530 Hz. 

  

 Na křídlové kolejnici výhybky s ocelovými pražci jsou klíčové frekvenční 

složky srovnatelné s výhybkou na dřevěných pražcích, a to asi 0,30 m.s
-2

. 

Významnější extrémy se nacházejí v širším rozsahu spektra, a to 250 – 350 Hz  

a 650 – 720 Hz. 
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- svislé vibrace na křídlové kolejnici (A6Z / V6) 

 Z grafů ve frekvenční oblasti je opět patrné, že hodnoty amplitud na klíčových 

frekvenčních složkách jsou na křídlové kolejnici výhybky s dřevěnými pražci 

rozprostřené po celém spektru frekvenčního rozsahu. Významný extrém je asi  

0,31 m.s
-2

 a nachází se v užším frekvenčním rozsahu 80 – 150 Hz. 

  

 Na křídlové kolejnici výhybky s ocelovými pražci jsou klíčové frekvenční 

složky vyšší, a to asi 0,65 m.s
-2

. Významnější extrémy se nacházejí v širším rozsahu 

spektra, a to 70 – 120 Hz a 480 – 590 Hz. 

 

 

- svislé vibrace na pražci u křídlové kolejnice (A3Z / V3) 

 Z grafů ve frekvenční oblasti je opět patrné, že hodnoty amplitud na klíčových 

frekvenčních složkách jsou na dřevěném pražci rozprostřené po celém spektru 

frekvenčního rozsahu a jsou vysoké. Významnější extrém je opět asi 0,31 m.s
-2

  

a nachází se ve frekvenčním rozsahu 80 – 200 Hz. Druhý extrém o stejné hodnotě 

se nachází v rozsahu 820 – 880 Hz. 

  

 Na ocelovém pražci jsou klíčové frekvenční složky srovnatelné s výhybkou 

na dřevěných pražcích, a to asi 0,29 m.s
-2

. Významnější extrémy se nacházejí  

v rozsahu spektra 60 – 200 Hz. 

 

 

- svislé vibrace ve štěrkovém loži (A0Z / V0) 

 Z grafů ve frekvenční oblasti je opět patrné, že významný extrém s hodnotou asi 

0,15 m.s
-2

 se nachází ve frekvenčním rozsahu 40 – 100 Hz. 

 

 Ve štěrkovém loži výhybky s ocelovými pražci jsou klíčové frekvenční složky 

nižší, než je tomu u výhybky na dřevěných pražcích, a to asi 0,09 m.s
-2

. Významné 

extrémy se nacházejí v rozsahu spektra 50 – 180 Hz. 
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Vibrace ovlivněné průjezdem osobního vlaku Os 742 loko + 2 x 010 Btx vozy 

 

Do měření byla zahrnuta souprava Os 742 loko + 2 x 010 Btx vozy, první z nich 

měřená na výhybce s dřevěnými pražci, jedoucí rychlostí 64 km.h
-1 

proti hrotu 

srdcovky směrem na Chotěboř, druhá totožná souprava měřená na výhybce 

s ocelovými pražci, jedoucí rychlostí 45 km.h
-1 

proti hrotu srdcovky směrem  

na Havlíčkův Brod. 

 

 

- podélné vibrace na křídlové kolejnici (A4X / V4) 

 Z grafů ve frekvenční oblasti je patrné, že hodnoty amplitud na klíčových 

frekvenčních složkách jsou na křídlové kolejnici výhybky s dřevěnými pražci 

rozprostřené po celém spektru frekvenčního rozsahu a jsou opět vysoké. Významný 

extrém je asi 0,65 m.s
-2

 a nachází se ve frekvenčním rozsahu 50 – 160 Hz. 

  

 Na křídlové kolejnici výhybky s ocelovými pražci jsou klíčové složky opět 

rozprostřeny po celém frekvenčním spektru. Klíčové frekvenční složky jsou nižší, a to 

přibližně 0,17 m.s
-2

 v rozsahu frekvence 220 – 400 Hz a 670 – 710 Hz. 

 

 

- příčné vibrace na křídlové kolejnici (A5Y / V5) 

 Z grafů ve frekvenční oblasti je patrné, že hodnoty amplitud na klíčových 

frekvenčních složkách jsou na křídlové kolejnici výhybky s dřevěnými pražci 

rozprostřené po celém spektru frekvenčního rozsahu a jsou opět vysoké. Významný 

extrém je asi 0,81 m.s
-2

 a nachází se ve frekvenčním rozsahu 50 – 120 Hz. 

  

 Na křídlové kolejnici výhybky s ocelovými pražci jsou klíčové frekvenční 

složky nižší, a to asi 0,45 m.s
-2

. Významný extrém se nachází v užším rozsahu 

spektra, a to 680 – 730 Hz. 
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- svislé vibrace na křídlové kolejnici (A6Z / V6) 

 Z grafů ve frekvenční oblasti je opět patrné, že hodnoty amplitud na klíčových 

frekvenčních složkách jsou na křídlové kolejnici výhybky s dřevěnými pražci 

rozprostřené po celém spektru frekvenčního rozsahu. Jsou zároveň opět velmi vysoké. 

Významný extrém je asi 4,10 m.s
-2

 a nachází se ve frekvenčním rozsahu  

50 – 200 Hz. 

  

 Na křídlové kolejnici výhybky s ocelovými pražci jsou klíčové frekvenční 

složky opět nižší, a to asi 1,30 m.s
-2

. Významnější extrémy se nacházejí v širším 

rozsahu spektra, a to 200 – 300 Hz a 480 – 570 Hz. 

 

 

- svislé vibrace na pražci u křídlové kolejnice (A3Z / V3) 

 Z grafů ve frekvenční oblasti je opět patrné, že hodnoty amplitud na klíčových 

frekvenčních složkách jsou na dřevěném pražci rozprostřené po celém spektru 

frekvenčního rozsahu a jsou vysoké. Významnější extrém je asi 0,43 m.s
-2

 a nachází 

se ve frekvenčním rozsahu 150 – 200 Hz. 

  

 Na ocelovém pražci jsou klíčové frekvenční složky opět nižší, než u výhybky 

na dřevěných pražcích, a to asi 0,34 m.s
-2

. Významnější extrémy se nacházejí 

v širokém rozsahu spektra 50 – 400 Hz. 

 

 

- svislé vibrace ve štěrkovém loži (A0Z / V0) 

 Z grafů ve frekvenční oblasti je opět patrné, že významný extrém s hodnotou asi 

0,22 m.s
-2

 se nachází ve frekvenčním rozsahu 40 – 80 Hz. 

 

 Ve štěrkovém loži výhybky s ocelovými pražci jsou klíčové frekvenční složky 

srovnatelné s výhybkou na dřevěných pražcích, a to asi 0,19 m.s
-2

. Významné 

extrémy se nacházejí v rozsahu spektra 50 – 150 Hz. 
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6. Srovnání měřených parametrů 

 

6.1 Shrnutí analýzy posunů v časové oblasti 

 

 Měření posunů bylo prováděno v jednom směru, a to ve směru svislém. 

Srovnávaly se posuny vyvozené dopravou na výhybce s dřevěnými pražci a na výhybce 

s ocelovými pražci. Větší posuny se daly očekávat na výhybce s pražci dřevěnými. 

 

 Pod každou projetou soupravou byly naměřeny prakticky všude větší poklesy, 

než zdvihy. Výjimkou byly snímače na odbočné nezatížené větvi obou výhybek, kdy 

snímač zaznamenával větší zdvihy, než poklesy. Výhybka na ocelových pražcích 

vykazovala ve všech bodech menší poklesy, ovšem v odbočné větvi, v bodech P4  

a P5, vykazovala větší zdvihy, než výhybka na dřevěných pražcích. Je to podle mě 

dáno větší tuhostí výhybky na ocelových pražcích, kdy odbočná větev lépe spolupůsobí 

s hlavní, zatíženou větví. Výsledky toho měření mohl ovlivnit i fakt, že výhybka  

na dřevěných pražcích byla do provozu dána přibližně o 20 let dříve, než výhybka  

na pražcích ocelových. To potvrzoval i její stav, který se projevoval místy až rozpadem 

dřevěných pražců v jejich podélném směru. 

 

 Neměl bych opomenout, že u obou výhybek se potvrdil fakt, že při projetí 

soupravy proti hrotu srdcovky dochází k větším dynamickým účinkům, než při projetí 

soupravy po hrotu srdcovky. 

 

 Druhým měřením bylo měření závislosti vzrůstu poklesů a zdvihů v závislosti  

na vzrůstající rychlosti. Větší nárůst poklesů vyšel na výhybce s dřevěnými pražci, 

 a to přibližně dvojnásobně oproti výhybce na ocelových pražcích. Naopak větší 

nárůst zdvihů vyšel u výhybky s pražci ocelovými. Čili při zvýšení rychlosti 

 se u výhybky na ocelových pražcích více projevují zdvihy, u výhybky na dřevěných 

pražcích se více projevují poklesy.  

 Větší poklesy u dřevěných pražců mohou být způsobeny větším stářím této 

výhybky. 
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 Otázkou by ovšem byla míra správnosti vyhodnocování výsledku při volbě 

jediných dvou souprav. Špatné dopravní podmínky nám větší výběr porovnávaných 

souprav nedovolily, avšak pro přibližnou představu nárůstu svislých posunů to stačí. 

  

  

6.2 Shrnutí analýzy zrychlení vibrací v časové oblasti 

 

 Ve svislém směru byly naměřeny hodnoty zrychlení vibrací na křídlové 

kolejnici, pražci a ve štěrkovém loži. Podélné a příčné hodnoty zrychlení vibrací byly 

změřeny na křídlové kolejnici. Analýzou hodnot jsem dospěl k závěru, že ve všech třech 

směrech (tedy v podélném, příčném směru a svislém směru) na křídlové kolejnici 

výhybky s dřevěnými pražci dochází k větším vibracím, než je tomu u výhybky 

s pražci ocelovými. Dle předpokladů největší vibrace působily ve svislém směru. 

 

 Na dalším snímači na pražci při křídlové kolejnici se hodnoty vibrací u obou 

výhybkových soustav vyrovnaly. Čili v místě snímačů na pražci u křídlové kolejnice 

výhybka na ocelových pražcích vykazovala přibližně stejné hodnoty vibrací jako 

výhybka na dřevěných pražcích. Důkazem toho je, že u výhybky na dřevěných 

pražcích působily svislé vibrace na pražci u křídlové kolejnice přibližně jen z 15% 

oproti svislým vibracím na kolejnici. Oproti tomu na ocelovém pražci u křídlové 

kolejnice působily svislé vibrace zhruba z 35% svislých vibracím na křídlové kolejnici. 

Znamená to lepší redukci vibrací přes upevnění u výhybky dřevěných pražcích, která 

činila 85% oproti výhybce na ocelových pražcích, která svými upevňovadly 

zredukovala jen 65% vibrací.  

 

 Na posledním snímači ve štěrkovém loži vykazovala výhybka na dřevěných 

pražcích menší hodnoty vibrací, než výhybka na ocelových pražcích. To by 

v ideálním případě byl potvrzením toho, že výhybky na ocelových pražcích dokážou 

hůře eliminovat zrychlení vibrací. 

 

 Celkově lze říci, že výhybka na ocelových pražcích vykazovala menší, a tedy 

horší tlumení vibrací mezi prvky kolejnice – pražec a pražec – štěrkové lože. 
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 Nicméně je nutné také podotknout, že horší startovací hodnoty vibrací u křídlové 

kolejnice výhybky s dřevěnými pražci byly způsobeny daleko větším stářím této 

výhybky oproti výhybce na ocelových pražcích. 

 

 

 Zároveň jsem zjistil, že na nárůstech vibrací u obou výhybkových soustav ve 

všech naměřených bodech má největší vliv hmotnost souprav, přičemž při projetí 

souprav s lokomotivou 742, která má hmotnost větší, než motorový vůz řady 810, 

vykazovaly vibrace nárůst průměrně cca o 50%. 

 

 

6.3 Shrnutí analýzy zrychlení vibrací ve frekvenční oblasti 

 

 Vyhodnocoval jsem tedy signály ve frekvenční oblasti převedené z oblasti 

časové pomocí Fourierovy transformace. V této oblasti jsem mohl lépe odvodit extrémy 

a klíčové složky ve frekvenčních spektrech. Lze říci, že největší namáhání všech částí 

výhybkových konstrukcí způsobí největší dynamické rázy. 

 

 

 Potvrzením či důkazem předchozího tvrzení je fakt, že u všech znatelných 

extrémů u obou výhybkových soustav vykazovala souprava lehčího motorového 

vozu řady 810 vyšší frekvenční rozsahy při nižším extrému, než u těžší soupravy 

s lokomotivou 742. To znamená, že větší ráz od těžší soupravy se projevuje při nižším 

rozsahu frekvencí při větším extrému. 

 U výhybky na ocelových pražcích se hodnoty extrémů projevovali tak, že při 

projetí těžší soupravy byly extrémy přibližně 2x větší, než při projetí soupravy lehčí. 

 U výhybky na dřevěných pražcích se hodnoty extrémů projevovali tak, že při 

projetí těžší soupravy oproti soupravě lehčí se extrémy v podélném a příčném směru  

u křídlové kolejnice 3x zvětšili (300%) a u všech ostatních snímačů ve svislém směru se 

hodnoty zvětšili jen o půlnásobek (50%). Čili se opět potvrdilo, že hodnoty vibrací 

závisí na hmotnosti projetých souprav. 



 

 

 

 

92 

 

 

 Dalším potvrzením je po vyhodnocení fakt, že největším rázem jsou u obou 

výhybek namáhány kolejnice, a to ve všech třech směrech. 

 

 Následně jsem porovnal výhybky samotné. Výhybka na ocelových pražcích 

vykazovala nižší extrémy, než výhybka na pražcích dřevěných. To je opět dáno 

daleko větším stářím výhybky na dřevěných pražcích, kdy na tuto výhybku působily 

větší dynamické rázy. Zároveň je nutno říci, že výhybka na dřevěných pražcích 

vykazovala při extrémech užší frekvenční rozsahy, než výhybka na ocelových 

pražcích. To opět potvrzuje teorii stáří výhybky na dřevěných pražcích. 

  

 Dalším zjištěním bylo, že výhybky na ocelových pražcích vykazují (zejména  

u podélných a příčných vibrací) extrémy při vyšších frekvencích (až 880 Hz) oproti 

výhybce na dřevěných pražcích. Frekvence nad 500 Hz se dají ovšem přičíst hluku, to 

znamená, že výhybky na ocelových pražcích jsou hlučnější oproti výhybce  

na pražcích dřevěných.  
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7. Závěr a doporučení 

 

Obecně lze říci, že výhybka na ocelových pražcích při uvažované rychlosti  

a zatížení od soupravy má větší tuhost, co se týče svislých posunů. Lépe redukuje svislé 

zdvihy i poklesy, i v oblasti osy a hlavy pražce v odbočné větvi, kdy ocelová výhybka 

vykazuje sice menší poklesy, ale větší zdvihy v oblasti odbočné větve, což je podle mě 

způsobeno větší tuhostí výhybky na ocelových pražcích, která přispívá ke zdvihu 

odbočné větve. U ocelové výhybky byla dokonce i místa (osa odbočné větve, pražec 

před hrotem srdcovky), kde byl zdvih prakticky nulový. Celkově se tedy dá říci, že pod 

danou soupravou se v rámci svislých posunů ocelová výhybka chová lépe, než výhybka 

na dřevěných pražcích. Nutno ovšem dodat, že výhybka na ocelových pražcích byla  

do provozu vložena nedávno, to znamená, že naměřená data mohou být zkreslena. 

  

 Po vyhodnocení měření vibrací v časové oblasti by se na první pohled mohlo 

jevit, že výhybka na dřevěných pražcích vykazuje vyšší vibrace. To je v rozporu 

s původními předpoklady, že výhybka na ocelových pražcích by měla tlumit vibrace 

méně. Nicméně musíme vzít v úvahu, že výhybka na dřevěných pražcích byla  

do provozu dána mnohem dříve, než výhybka na ocelových pražcích, čili její prvotní 

vibrace působící v kolejnici jsou daleko větší, než u výhybky na ocelových pražcích. 

Tedy u starší dřevěné výhybky jsou mnohem větší startovací hodnoty vibrací působící  

v kolejnici. U postupného přenášení vibrací přes upevnění do štěrkového lože si 

můžeme všimnout, že rozdíly mezi vibracemi výhybek v tomto místě nejsou již tak 

rozdílné. Roznášené vibrace ve štěrkovém loži u výhybky na dřevěných pražcích se již 

rovnají nebo jsou dokonce o zlomek menší, než u výhybky na ocelových pražcích. To je 

právě důkaz toho, že ocelové výhybky hůře redukují vibrace do dalších částí přes 

kolejové podpory do štěrkového lože. 

 

 Po vyhodnocení měření vibrací ve frekvenční oblasti je zřejmé, že u zřetelných 

extrémů u obou výhybkových soustav vykazovala souprava lehčího motorového vozu 

řady 810 vyšší frekvenční rozsahy při nižším extrému, než u těžší soupravy 

s lokomotivou 742. To znamená, že větší ráz od těžší soupravy se projevuje při nižším 
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rozsahu frekvencí při větším extrému. Zároveň lze říci, že hodnoty vibrací daleko více 

ovlivňují hmotnosti projetých souprav, než jejich rychlost. 

 Výhybky na ocelových pražcích se navrhují do regionálních tratí. Při vyšších 

rychlostech tyto výhybky vykazují daleko větší hluk, než výhybky s dřevěnými pražci. 

To dokazují extrémy vibrací při vyšších frekvencích. Využíval bych je proto pro 

regionální tratě s nižší rychlostí.  

 

 Je snaha instalovat k ocelovým Y-pražcům různé příčné prvky zabudované  

do štěrkového lože pro zlepšení odporu zejména proti příčným posunům, nicméně 

nedokážou bez těchto vylepšení tak dobře odporovat zdvihům. Tato vylepšení, lépe 

řečeno ztužidla, se vkládají kolmo k podélným osám obou nosníků Y-pražce. Ty sice 

zlepší vlastností tak, že mají ocelové pražce lepší odolnost proti posunům, než pražce 

dřevěné, avšak na úkor zhoršení možnosti podbíjení, kdy u podbíjecího stroje tato 

vylepšení bereme spíše jako překážku. Navíc při uvažování Y-pražců u výhybkových 

konstrukcí je tato proveditelnost zatím prakticky nemožná. Náhradním řešením je proto 

alespoň výroba profilovaných pražců, které díky svému členitějšímu profilu lépe 

odolávají posunům, tak jak je to v případě měřené výhybky. 

 Vzhledem k velkému hluku výhybky na ocelových pražcích při vyšších 

rychlostech bych tyto výhybky zařazoval spíše na tratě s nižší traťovou rychlostí. Při 

volbě místa vkládání těchto výhybek je nutno zároveň dbát na spektrum projížděných 

souprav. Zejména kvůli vlivu jejich hmotností na velikost vibrací a hluku. Proto bych 

doporučoval tyto výhybky používat výhradně jen na tratích s osobní dopravou, bez 

zatěžování nákladní dopravou. 
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10. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
T, t………………………. čas [s] 

f…………………………. frekvence [Hz] 

x………………………… je neznámá fyzikální veličina závislá na časovém průběhu 
RMS…………………….. konstantní hodnota energie nahrazující časový průběh vibrací 

x(t)……………………… signál v časové oblasti 

X(t)……………………… reprezentace signálu x(t) v časové oblasti 

k1……………………….. konstanta 

As, as……………………. zrychlení vibrací [m.s
-2

] 

Asmax……………………. maximální hodnota zrychlení vibrací [m.s
-2

] 

Asmin……………………. minimální hodnota zrychlení vibrací [m.s
-2

] 

Asef……………………… efektivní hodnota zrychlení vibrací [m.s
-2

] 

s………………………… posun [mm] 

smax……………………… maximální posun [mm] 

smin……………………… minimální posun [mm] 

x………………………… osa reprezentující podélný směr s osou koleje 

y………………………… osa reprezentující kolmý směr na osu koleje 

z………………………… osa reprezentující svislý (vertikální) směr 

S, P……………………… označení míst snímačů posunů 

V………………………… označení míst snímačů vibrací 
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Příloha A – Analýza posunů na výhybce s dřevěnými pražci 

 Analýza posunů na výhybce s ocelovými pražci 

Příloha B – Analýza rychlosti vibrací na výhybce s dřevěnými pražci 

Příloha C – Analýza rychlosti vibrací na výhybce s ocelovými pražci 

Příloha D – Fotodokumentace z místa měření 

 

 

 

 

 


