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1  ÚVOD 

1.1 PROBLÉMOVÁ SITUACE 

Tato práce se zabývá studiem silového působení v kontaktu kola a kolejnice. Přitom je uvažován 

obecný tvar kontaktních ploch, jsou tedy zahrnuty nerovnosti a opotřebení. Silové působení 

v kontaktu není omezeno pouze na kolo a kolejnici, ale je významně ovlivněno také vlastnostmi 

vozidla a dráhy, po níž vozidlo jede. Proto je nutné řešit zjednodušeně i pohyb vozidla jako celku. 

 

1.2 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLŮ ŘEŠENÍ 

Snahou práce je vytvořit model soustavy železničního vozidla, dráhy a kontaktních sil mezi koly  

a kolejnicemi, přičemž tvar povrchů v kontaktu je obecný, zahrnuje tedy i nerovnosti. Dále model 

má zahrnovat prvky určené k utlumení vibrací vznikajících kvůli těmto nerovnostem, a to jak ve 

vozidle, tak v kolejovém svršku. Vozidlo je tvořeno soustavou vozidla a podvozků a jako 

dostačující model lze považovat množinu tuhých těles spojených vazbami pružina-tlumič. Aby 

nebyly zanedbány všechny vlivy, které působí na vozidlo, je uvažováno, že všechna tělesa vozidla 

se pohybují obecným prostorovým pohybem. Dráhu lze modelovat kombinací pružných nosníků 

kolejnic a soustavy tuhých těles, které nahrazují kolejový svršek (pražce a štěrkové lože). Síly 

v kontaktu kolo-kolejnice jsou modelovány některou ze stávajících metod stanovení kontaktních 

sil (viz kap. 3).  

Cílem řešení je získat časové průběhy veličin popisující pohyb vozidla a dráhy a zvláště veličiny 

popisující silové působení mezi koly a kolejnicemi a skluzové parametry. Tyto mohou být dále 

použity pro analýzu opotřebení, popř. teplotních polí vznikajícího tření, a to s pomocí metody 

konečných prvků nebo empirických vztahů. 

 

1.3 PŘÍSPĚVEK K ROZVINUTÍ PROBLEMATIKY 

Většina dosud publikovaných prací se zabývá zejména modelováním pohybu na rovné trati nebo 

v oblouku s konstantním poloměrem. Není tak uvažováno chování, které se děje při přechodu 

z rovného úseku do oblouku a naopak. Většinou je také vozidlo omezeno na dvojkolí, případně 

podvozek, ale vliv pohybu vozidla jako celku není uvažován. Pokud je pohyb vozidla řešen obecně 

v prostoru, je pro tyto účely většinou využíván některý z programů pro řešení dynamiky tuhých 

těles. Tyto programy však neumožňují detailní řešení silového působení v kontaktu ani uvažování 

nerovností kontaktních povrchů. 

Za nejvíce pokročilý model pohybu železničního vozidla i s nerovnostmi lze považovat model 

publikovaný v [26]. Tento model uvažuje obecný prostorový pohyb poloviny vozidla (půl vozu, 

podvozek a dvě dvojkolí), přičemž to se pohybuje po trati, jejíž poloměr se může měnit a lze 

zapojit i vliv nerovností. I tento model však pro stanovení sil v kontaktu pracuje s normálovou 

silou stanovenou podle Hertzova řešení a tečnou silou stanovenou modelem Shena, Hedricka 

a Elkinse. Jak bylo ukázáno v článcích, které se věnují studiu kontaktních sil na statických 

úlohách, v případě uvažování obecného tvaru kontaktních ploch tyto metody nemusí být 

dostatečné. Dále platí, že přední a zadní část vozidla se v oblouku nepohybují vždy stejně a na 

dvojkolí předního a zadního podvozku proto mohou působit rozdílné síly. 

Z těchto důvodů je v rámci této práce vytvořen model pohybu celého železničního vozidla, 

v kterém je zahrnut obecný tvar dráhy i obecný tvar kontaktních ploch. Tento model může být 

použit pro modelování pohybu vozidla na úsecích s proměnným poloměrem oblouku. Tato práce je 

však zaměřena na zkoumání kontaktních sil v různých podmínkách, proto je hlavní důraz kladen 

právě na stanovení sil v kontaktu.  Většina stávajících modelů je navíc odvozena takovým 

způsobem, že je sestavena soustava diferenciálních rovnic, které jsou odvozeny ve skalární formě. 

Vytvoření nového modelu vozidla potom znamená nové odvození celého řešení. Proto je nový 

model vytvořen takovým způsobem, aby jednotlivé části tvořily samostatné bloky, a to funkce pro 
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Matlab. Tak bude možné po propojení s balíčkem SimMechanics pracovat s modelem podobně 

jako s jinými prostředími pro řešení dynamiky soustavy tuhých těles, které jsou zaměřeny na 

problémy železniční dopravy (ADAMS/Rail, NUCARS, VAMPIRE, Simpack). 

 

2  GEOMETRIE KOL A KOLEJNIC 

Při pohybu kolejových vozidel jsou veškeré síly sloužící jak k pohonu vozidla, tak k jeho brzdění i 

k vedení vozidla po trati přenášeny pomocí kontaktu kol a kolejnic, přičemž obě části jsou z kovu. 

To, že u kolejových vozidel jsou obě tělesa v kontaktu z kovu, má významné výhody. Kola 

i kolejnice mají velikou únosnost a nízký valivý odpor. Tím pádem je kolejová doprava velmi 

efektivní. Nicméně právě velká hmotnost kolejových vozidel i nákladů vytváří vysoké nároky na 

přesnost tvaru kol i kolejnic a jakákoli odchylka od ideálního tvaru má velký vliv na komfort jízdy 

i životnost dvojkolí a kolejnic. 

 

2.1 KONSTRUKČNÍ PRVKY 

Konstrukční nebo také funkční tvarové prvky jsou přítomny u nových, neopotřebovaných kol 

a kolejnic. Jsou navrženy tak, aby byly zajištěny funkce kolejového vozidla: podpora vozidla, jeho 

pohon a vedení. 

 Profil kola – profil kola má dvě hlavní části: styčná plocha nese vozidlo, okolek drží směr 

v oblouku. 

 Profil kolejnice – jednoduchý tvar napojených kružnic (profily UIC60, UIC54), složitější 

tvar u tramvajových kolejí zapuštěných do vozovky (Ri60). 

 Oblouk – změny směru tratí, trať v oblouku je naklopená, aby se kompenzovala odstředivá 

síla. Minimální poloměr u rekonstruovaných tratí je 300 m, nově budované tratě mají 

minimální poloměr 600 m. Dříve byl u regionálních tratí přípustný i poloměr 190 m. 

 Stoupání a klesání – pohyb do kopce a s kopce. Do podélného tečného směru se promítá 

i složka tíhové síly. 

 Přechodnice a vzestupnice – počáteční křivky změn směru a sklonu trati. Přechodnice mezi 

rovným úsekem a obloukem nebo mezi dvěma oblouky, vzestupnice při změně sklonu trati. 

 Výhybky a křížení – ve stanicích se rozbíhání a sbíhání tratí uskutečňuje výhybkami. 

Křížení je podobné jako srdcovková část výhybky, kde se kříží dvě tratě v různém směru. 

U křížení pouze nelze přejet z jedné koleje na druhou. 

 Dilatační spáry – kompenzují tepelnou roztažnost kolejnic. 

 

2.2 OPOTŘEBENÍ 

Při provozu kolejových vozidel dochází k opotřebení jak kol, tak kolejnic, ať už v důsledku 

běžného provozu nebo poruchových stavů. Jejich tvar se tedy v průběhu životnosti mění. Některé 

charakteristické typy opotřebení jsou popsány níže.  

 Opotřebení profilu kola – vzniká za běžného provozu a v obloucích. Rovnoměrné 

obrušování profilu. 

 Ploška na kole – zploštění v jednom místě obvodu kola, dochází k němu kvůli zablokování 

kola nebo při dlouhodobém stání. 

 Zvlnění kola – vzniká cyklickým zatěžováním kola. Při velkém opotřebení zvlnění přetvoří 

kolo v mnohoúhelník. 

 Opotřebení profilu kolejnice – časté na vnější kolejnici oblouku. Změny profilu kolejnice.  

 Zvlnění kolejnic – obvykle na vnitřní kolejnici oblouku nebo na místech častých rozjezdů 

a brzdění. 

 Vybočení kolejnice – obvykle poškození uložení trati, jako uvolnění pražců apod. 

 Opotřebení v oblouku – kombinace opotřebení profilu vnější kolejnice a zvlnění vnitřní 
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kolejnice oblouku. 

 

 
Obrázek 1: Opotřebení profilu železničního kola. 

Převzato z [20]. 

 
Obrázek 2: Opotřebení kolejnic v oblouku železniční 

tratě Brno - Bílovice nad Svitavou. 

 
Obrázek 3: Zvlnění po obvodu kola. Převzato z [9]. 

 
Obrázek 4: Ploška na kole. Převzato z [69]. 

 

3  TEORIE VÝPOČTU SIL VE VALIVÉM KONTAKTU 

Problém valivého kontaktu má vždy dvě části - určení normálových sil, které brání tomu, aby se 

tělesa v kontaktu prolnula do sebe, a určení tečných sil, které jsou důsledkem tření mezi tělesy. 

Tečné síly se řídí Coulombovým zákonem 

       
kde Ft značí velikost třecí síly, f je součinitel smykového tření a N je velikost normálové síly. 

 

3.1 NORMÁLOVÉ ZATÍŽENÍ 

Normálové silové působení v kontaktu vyjadřuje přenos sil při vzájemném přitlačení obou 

dotýkajících se těles. Když se uvažují pružná tělesa, dochází k jejich deformaci v okolí kontaktu, 

přičemž velikost normálové síly je úměrná tvaru těles, materiálu a velikosti teoretického prolnutí 

nedeformovaných těles. 

 

3.1.1 Hertzova teorie kontaktu 

Vychází z podmínky eliptického tvaru kontaktní plochy. Rozložení kontaktního tlaku pz má tvar 

elipsoidu: 

                 
 

   
 
 

  
 

   
 
 

 

Závislost normálové síly na penetraci nedeformovaných povrchů je 
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a odsud maximální normálový kontaktní tlak 

     
   

           
 

 

3.1.2 Algoritmus CONTACT - normálová část (NORM) 

Možnosti použití algoritmu CONTACT [33, kap. 4], [34, kap. 5] jsou mnohem širší než u Hertzova 

řešení. Lze jej použít pro kontakt těles, jejichž tvar nelze nahradit tělesem s konstantní lokální 

křivostí (např. dvoubodový kontakt kola a kolejnice, když se okolek dotýká kolejnice) nebo pro 

tělesa z materiálů s rozdílnými mechanickými vlastnostmi. 

Vztah mezi posuvy daného elementu a silovým zatížením je 

               

 

   

 

   

 

kde indexy I a J značí elementy a indexy i a j značí složku. Tak předchozí rovnice znamená, že 

posuv uIi je i-tá složka posuvu I-tého elementu a je sumou vlivů tlaků pJj , což jsou j-té složky  

J-tých elementů. 

 

3.1.3 Srovnání metod výpočtu normálových sil 

Na obrázku 5 jsou příklady srovnání výsledků rozložení normálového kontaktního tlaku mezi 

kolem a kolejnicí při různé příčné výchylce dvojkolí. Ze srovnání je patrné, že tvar kontaktní 

plochy není vždy eliptický, což zohledňují pouze výsledky algoritmu CONTACT. Stejně tak při 

řešení algoritmem CONTACT se působiště normálové síly posunuje průběžně a ne skokově, jako 

tomu je u Hertzova řešení. 

 
(a) Δx = 0 mm 

 
(b) Δx = 0.79 mm 

 
(c) Δx = 0.8 mm 

 
(d) Δx = 5 mm 

 
(e) Δx = 5.62 mm 

 
(f) Δx = 5.63 mm 

 
(g) Δx = 6.71 mm 

 
(h) Δx = 6.77 mm 

 
(i) Δx = 6.83 mm 

Obrázek 5: Rozložení normálového zatížení - srovnání Hertzova řešení (nahoře) a algoritmu CONTACT (dole). 
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3.2 TEČNÉ ZATÍŽENÍ 

Tečné silové působení je důsledkem tření mezi povrchy v kontaktu. Jako vstupy pro metody 

stanovení tečných sil se používají rychlost valení V (používá se velikost rychlosti těžiště dvojkolí), 

relativní podélný skluz υx, relativní příčný skluz υy a relativní spinový skluz φz. 

 

3.2.1 Kalkerova lineární teorie valivého kontaktu 

Kalkerova lineární teorie valivého kontaktu [33, str. 65] přepokládá, že v kontaktní ploše 

nedochází k prokluzu. Tečné síly a spinový moment pak mají lineární závislost na skluzech: 

                     

                                
 
         

               
 
                    

         

   

3.2.2 Model podle Shena, Hedricka a Elkinse 

Model podle Shena, Hedricka a Elkinse [60] spojuje Kalkerovu lineární teorii (kap. 3.2.1) a teorii 

Vermeulena a Johnsona [33, kap. 2.2.3.1] a zavádí saturaci na vazbu adheze, viz obrázek 6. 

 

3.2.3 Poláchův model 

Poláchův model [56] je analytický model vytvořený za účelem zrychlení výpočtů, při kterých jsou 

používány numerické metody FASTSIM (kap. 3.2.4) nebo CONTACT (kap. 3.1.2 a 3.2.5). 

Teoretickým základem této metody je transformace rozložení normálového zatížení z tvaru 

poloelipsoidu, který předpokládá Hertzova teorie, na tvar polokoule. Dále je tato metoda 

zkombinována s lineární teorii valivého kontaktu (kap. 3.2.1). 

 

3.2.4 Algoritmus FASTSIM 

Algoritmus FASTSIM je numerická metoda vyvinutá profesorem Kalkerem [33, kap. 3],  

[34, kap. 4]. Tato metoda vychází ze zjednodušené teorie valivého kontaktu. V této teorii je povrch 

tělesa nahrazen tenkou pružnou vrstvou a oblast kontaktu rozdělena na elementy, které představují 

pružiny schopné stlačení (normálové zatížení) i ohybu (tečné zatížení). 

 

3.2.5 Algoritmus CONTACT - tečná část (TANG) 

Algoritmus TANG je druhou částí algoritmu CONTACT [33, kap. 4], [34, kap. 5]. Jako jeho 

vstupy jsou použity výstupy algoritmu NORM (kap. 3.1.2) - normálová zatížení pI3 a množina 

příslušnosti elementů do kontaktní plochy C. Pro algoritmus TANG je nutné kromě matice vlivu 

AIiJj, která platí pro aktuální časový okamžik, stanovit ještě matici vlivu BIiJj, která vyjadřuje vliv 

silového působení v kontaktu v dřívějším čase. Zatímco matice AIiJj je stanovena pro polohy 

elementů xI, matice BIiJj pro polohy elementů        . Posledními vstupy do algoritmu jsou 

relativní rychlosti pro jednotlivé elementy cIτ. 

Skutečný skluz v daném elementu se určí pomocí rovnice 

        
                            

  
 

 

3.2.6 Srovnání metod výpočtu tečných sil v kontaktu 

Srovnání vlastností jednotlivých metod stanovení tečného silového působení bylo provedeno na 

jednoduchém příkladu valivého kontaktu dvou kulových ploch. V grafu podélné tečné síly (6) je 

vidět rozdíl mezi lineárními metodami a metodami se saturací tečné síly. 
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Na obrázku 7 jsou srovnány numerické algoritmy. FASTIM (7(a)) má lineární nárůst tečného 

třecího napětí od vstupní hrany. Lineární řešení (7(b)) ho má nekonečné na výstupní hraně 

a algoritmus CONTACT (7(c)) má nelineární nárůst napětí a saturaci na vazbě adheze. 

Poslední obrázek 8 ukazuje, jak se rozšiřuje oblast prokluzu při rostoucím relativním skluzu. 

 
Obrázek 6: Závislost velikosti podélné tečné síly na podélném skluzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Obrázek 7: Rozložení tečného silového působení (Δx = 0.002). 

 
(a) Δx = 0.001 

 
(b) Δx = 0.002 

 
(c) Δx = 0.004 

 
(d) Δx = 0.008 

Obrázek 8: Skutečný skluz v kontaktu při prostém podélném skluzu. 
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3.3 SHRNUTÍ 

V předchozí kapitole byly prezentovány metody pro stanovení silového působení v kontaktu 

použitelné pro tuto práci. Jejich stručný přehled, doplněný o srovnání s metodou konečných prvků 

je v tabulce 1. 

Metoda 
Typ 

metody 

Kont. 

plocha 
Výstupy  Náročnost 

Normálové zatížení 
Hertzovo řešení analytická elipsa normálová síla, rozměry kont. elipsy nízká 

Algoritmus NORM numerická obecná rozložení zatížení v kontaktu vysoká 

MKP numerická obecná rozložení zatížení v kont., napjatost v tělesech velmi vysoká 

Tečné zatížení 
Lineární teorie analytická elipsa tečné síly a spinový moment bez prokluzu nízká 

Model Shen et al. analytická elipsa tečné síly s prokluzem, bez spinu nízká 

Poláchův model analytická elipsa tečné síly s prokluzem, se spinem nízká 

Algoritmus FASTSIM numerická elipsa přibližné rozložení zatížení v kontaktu střední 

Algoritmus TANG numerická obecná rozložení zatížení v kontaktu vysoká 

MKP numerická obecná rozložení zatížení v kont., napjatost v tělesech velmi vysoká 

Tabulka 1: Srovnání metod výpočtu sil v kontaktu. 

4  VÝPOČTOVÝ MODEL 

Model je složen ze tří hlavních částí: dráhy, vozidla a detailu kontaktů mezi koly a kolejnicemi.  

U dráhy nás zajímá její celkový tvar, který ovlivňuje pohyb vozidla a odstředivé síly, směr 

působení tíhové síly. Dále dynamické vlastnosti kolejového svršku, tzn. vliv uložení pražců 

a kolejnic na tlumení vibrací způsobených projíždějícím vozidlem. Pohyb vozidla je modelován 

jako prostorový pohyb soustavy tuhých těles, přičemž vazba mezi vozidlem a dráhou se 

uskutečňuje pomocí řešení kontaktních sil, které jsou řešeny podrobněji. 

4.1 DYNAMIKA VOZIDLA 

 
Obrázek 9: Schéma modelu vozidla. 

 
Obrázek 10: Úhly natočení vozidla, podvozků a dvojkolí. 



 13 

 

Vozidlo je tvořeno soustavou tuhých těles propojených členy pružina-tlumič (obr. 9). Pro každé 

z těles je definováno 6 stupňů volnosti, a to 3 souřadnice těžiště a úhly natočení (viz obrázek 10). 

Podrobnější tvary kontaktních povrchů kol jsou pak vztaženy k dvojkolí (kap. 4.3.2). 

 

4.2 TRAŤ 

Trať je modelována na třech úrovních. První úrovní je trajektorie trati (zakřivení trati, stoupání, 

převýšení vnější kolejnice - kap. 4.2.1). Druhou úrovní je dynamika kolejového svršku  

(kap. 4.2.2), který na krátkém úseku v okolí vozidla simuluje průhyb kolejnic pod vozidly 

a tlumení vibrací způsobených nerovnostmi. Třetí úrovní je tvar povrchu kolejnic (kap. 4.3.1). 

 

4.2.1 Trajektorie trati 

Trajektorie je definována pomocí střednice trati a trojice úhlů, které určují tečnu trati a klopení 

v daném místě (obrázek 11). Ty pak určují lokální souřadný systém pro výpočet kontaktních sil. 

 
Obrázek 11: Natočení lokálního souřadného systému. 

 

4.2.2 Dynamika kolejového svršku 

Pro dynamické účinky jsou kolejnice modelovány jako konečnoprvkové pružné nosníky napojené 

ve zvolených uzlových bodech na pražce a ty na náhradní hmoty podloží (viz obr. 12). 

 
Obrázek 12: Schéma modelu dynamiky kolejového svršku. 

 

4.3 TVAR POVRCHŮ V KONTAKTU 

Cílem práce jsou síly v kontaktu kola a kolejnice, přičemž se uvažuje, že tvar kola a kolejnice je 

obecný, tzn. uvažují se i nerovnosti. Proto je na tvar povrchů v kontaktu kladen největší důraz. 

Aby obecný tvar byl postihnut, je nutné znát přesný tvar kol a kolejnic a při okamžité poloze 

a rychlosti dvojkolí určit vzdálenost mezi povrchy a jejich relativní rychlost, resp. skluzy, které 

slouží jako vstupy pro stanovení normálových a tečných sil. 
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4.3.1 Tvar kolejnice 

Tvar kolejnice je určen funkcí jejího profilu N. Tu je možné rozložit do dvou složek, ideálního 

profilu Nid, který je standardizovaný (např. profil kolejnice UIC60), a nerovností Nner:  

                               
 

4.3.2 Tvar kola 

Tvar kola je zadán v cylindrických souřadnicích pomocí poloměru kola R. Cylindrické souřadnice 

použité v tomto případně jsou definovány: polární souřadnice ρd a αd určují polohu v rovině YZ 

a zbývající osa je osa dvojkolí, tedy xd. Poloha bodu kola v Kartézském souřadném systému 

svázaným s dvojkolím je  

                                     
Funkci poloměru lze opět rozložit na standardizovaný profil zadaný funkcí Rid (např. profil 

železničního kola S1002) a na odchylky od ideálního tvaru, zastoupené ve funkci Rner: 

                             
 

4.3.3 Vzdálenost mezi povrchy v kontaktu 

Vzdálenost mezi povrchy kontaktu se stanoví řešením soustavy nelineárních rovnic, a to tak, že se 

hledá na normále k povrchu kolejnice vedené zvoleným bodem odpovídající bod na povrchu kola 

(viz obr. 13). 

 
Obrázek 13: Vzdálenost povrchů kola a kolejnice 
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4.4 STANOVENÍ KONTAKTNÍCH SIL 

Na základě vzájemné polohy a tvarů kontaktních povrchů kol a kolejnic se stanoví vstupy pro 

výpočet normálového silového působení v kontaktu. Podle vzájemného pohybu (skluzové 

rychlosti) se dopočítají vstupy pro řešení tečných třecích sil v kontaktu. Ty se zpracují zvoleným 

algoritmem výpočtu sil ve valivém kontaktu. V použitém řešení to byl algoritmus CONTACT 

a jeho části TANG a NORM. Vyřešené silové působení v kontaktu se pak sečte: 

      
              

 

 

 

      
             

                

 

 

 

kde Ess,I je souřadný systém elementu, pI je zatížení, SI plocha elementu, xr,I je poloha středu 

daného elementu. Síla a moment působící na dvojkolí je součtem působení na levé a pravé kolo. 

4.5 IMPLEMENTACE POHYBOVÝCH ROVNIC A INTEGRACE 

Celý model je vytvořen v prostředí MATLAB. Dílčí modely tvoří samostatné bloky a komunikace 

mezi nimi je zajištěna předáváním odpovídajících si vstupů a výstupů. Po získání všech 

potřebných údajů pro výpočet stavu v daném časovém kroku se sestaví pohybové rovnice a z nich 

stavová funkce. Z důvodu rozdílné náročnosti výpočtu a rozdílné architektury částí modelu jsou 

různé části modelu řešeny s rozdílným časovým rozlišením. Dynamika vozidla se řeší explicitními 

vícekrokovými metodami s krokem 10
−6

 s. Kontaktní síly, jejichž výpočet je mnohem náročnější, 

se aktualizují méně často. Obdobně dynamika kolejového svršku je výhodněji řešena implicitní 

metodou. Proto se tyto dvě části počítají s krokem 5∙10
-5

 s až 2∙10
-4

 s, podle stability systému. 

5  VÝSLEDKY 

5.1 JÍZDA VOZIDLA S PLOŠKAMI NA KOLECH PO ROVNÉ TRATI 

Plošky na kolech mohou vzniknout dočasným zablokováním dvojkolí nebo dlouhým stáním. Proto 

je lze očekávat spíše u vagónů než lokomotiv. Tento typ opotřebení je však velmi nebezpečný, 

protože při něm vznikají rázy, které způsobují zvýšené opotřebení kolejnic, a hluk, který se přenáší 

do vozidla i jeho okolí. 

5.1.1 Matematický popis nerovností 

Aby funkce ploška byla spojitá, je kruhová úseč nahrazena exponenciální funkcí 

                      
 
                 

R0 je poloměr kola bez opotřebení, Afs hloubka opotřebení, Bfs určuje šířku opotřebení. 

 
Obrázek 14: Funkce zmenšení profilu kola. Prohlubeň v okolí úhlu 0° je 

exponenciální funkce nerovností. 

 
Obrázek 15: Srovnání obvodu kola  

s ploškou (červená) a bez ní (modrá). 
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5.1.2 Rázy vznikající kvůli plošce na kole 

V důsledku existence plošky dochází ke ztrátě kontaktu kola s kolejnicí. Ráz vzniklý při 

opětovném dosednutí několikanásobně zvýší zatížení kola (viz obrázek 16). Ve zkoumaném 

případě více než 5x vůči nominálnímu zatížení. Přesná velikost závisí na tvaru plošky, rychlosti 

vozidla i dynamických vlastnostech vozidla a kolejového svršku. Náraz po opětovném dopadu 

poškozeného kola má takovou sílu, že se na krátký okamžik ztratí kontakt dokonce na obou 

kolech. Následné kmity v kontaktní síle jsou pak znatelné celou čtvrtinu otáčky kola. 

 
Obrázek 16: Normálové síly na dvojkolí s ploškou na pravém kole. 

5.1.3 Přenos rázů z postiženého dvojkolí do zbytku vozidla 

Díky tlumícím účinkům primárního i sekundárního odpružení se účinek rázů na poškozené 

dvojkolí ve zbytku vozidla neprojevuje nijak výrazně. Vozidlem se přenášejí vibrace, ale amplituda 

kmitů sil v kontaktech nepoškozených kol je mnohem menší než rázy poškozeného kola, viz 

obrázek 17. Sloupcové grafy ukazují rozsah od minima normálové síly po maximum a vyplývá 

z něj, že rozmezí sil působících na dvojkolí s poškozeným kolem jsou řádově větší než síly na 

ostatní dvojkolí. Hodnoty vibrací je však nutné brát jen orientačně, protože pro správné 

vyhodnocení šíření vibrací ve vozidle by byl potřeba model uvažující poddajné části.  

 
Obrázek 17: Rozsah normálových sil v kontaktu kola u vozidla s ploškou na pravém kole třetího dvojkolí. 

5.1.4 Projevy na kontaktních plochách kolejnic 

Rozložení normálového kontaktního tlaku na kolejnice během přejezdu plošky na kole je na 

obrázku 18. Směr pohybu je zleva doprava. Dvojkolí vjíždí do zkoumané oblasti se stejným 

zatížením na obou kolech (rozdílné měřítko). Po ztrátách kontaktu a rázech se zatížení opět ustálí. 

 
Obrázek 18: Rozložení kontaktního tlaku na kolejnice při průjezdu dvojkolí s ploškou na pravém kole (dole). 



 17 

5.1.5 Vliv hloubky opotřebení 

Nejdůležitějším parametrem, který se může měnit v průběhu provozu poškozeného dvojkolí, je 

hloubka opotřebení. V následující studii byl proto zjišťován vliv hloubky opotřebení v rozsahu 0.5 

mm až 5 mm. Parametr Bfs exponenciální funkce nerovností 15 byl volen tak, aby nejmenší 

lokální křivost poškozeného kola byla vždy nulová, tedy aby kolo bylo uprostřed plošky rovné. Na 

obrázcích 19 až 21 jsou závislosti významných projevů v kontaktu na hloubce opotřebení. Jsou to 

maximální normálová síla v kontaktu (obr. 19), maximální normálový tlak (obr. 20) a maximální 

třecí výkon na jednotkovou plochu (21). Všechny funkce lze poměrně dobře aproximovat funkcí 

            
Parametry C1, C2 a C3 jsou závislé na mechanických vlastnostech soustavy. Projevy na 

poškozeném kole jsou několikanásobně vyšší než na nepoškozeném kole postiženého dvojkolí. Co 

se týká rozdílu zatížení nepoškozeného dvojkolí a dvojkolí s poškozením, roste zatížení až řádově. 

 
Obrázek 19: Závislost maximální normálové síly při dosednutí kola s ploškou na hloubce nerovností. 

 
Obrázek 20: Závislost maximálního kontaktního tlaku při poškozeného kola s ploškou na hloubce nerovností. 

 
Obrázek 21: Závislost maximálního třecího výkonu při poškozeného kola s ploškou na hloubce nerovností. 

5.1.6 Vliv rychlosti vozidla a parametrů zploštění 

Dále byly zkoumány projevy v kontaktu na základě tvaru nerovností, tedy na hloubce nerovností 

Afs a koeficientu šířky plošky Bfs a rychlosti vozidla V. Výsledky studie s různými parametry byla 

proložena kvadratická odezvová plocha 

                 
     

                          

Výsledné odezvové plochy pro tři hlavní projevy - maximální normálovou sílu, maximální 

normálový kontaktní tlak a maximální třecí výkon na plochu jsou na obrázcích 22 až 24. 
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Na maximální normálovou sílu mají srovnatelný vliv všechny proměnné. Z grafu vpravo, kde je 

plošný graf plošší a rozptyl počítaných bodů podle třetí proměnné větší, je patrný výraznější vliv 

hloubky nerovností. Maximální normálový kontaktní tlak na hloubce nerovností závisí výrazně, je 

tedy ovlivněný zejména tvarem povrchu poškozeného kola. Maximální třecí výkon je opět 

ovlivněn zejména hloubkou nerovností. Z ostatních proměnných je tentokrát minimální vliv 

koeficientu šířky plošky a naopak vliv rychlosti je výraznější. Což souvisí s velikostí skluzu, který 

se s rostoucí rychlostí také zvětšuje. 

 
Obrázek 22: Odezvová plocha maximální normálové síly pří dosednutí kola s ploškou. 

 
Obrázek 23: Odezvová plocha maximálního normálového kontaktního tlaku pří dosednutí kola s ploškou. 

 
Obrázek 24: Odezvová plocha maximálního třecího výkonu pří dosednutí kola s ploškou. 

 

5.2 JÍZDA VOZIDLA SE ZVLNĚNÍM KOL PO ROVNÉ TRATI 

Zvlnění po obvodu kola je opotřebení, které vzniká cyklickým namáháním. Toto opotřebení může 

vznikat buď v důsledku pohybu dvojkolí po kolejnicích (vrtění dvojkolí) nebo vibracemi. 

 

5.2.1 Matematický popis nerovností 

Vlnové opotřebení kol lze nejjednodušším způsobem popsat harmonickou funkcí 

          
   

 
                                 

kde R0 je poloměr nepoškozeného kola, Aww je hloubka nerovností a Nww je počet vln na obvodě 

kola. 
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Obrázek 25: Srovnání obvodu kola se zvlněním (červená) a bez něj (modrá). 

5.2.2 Projevy nerovností v dynamickém chování vozidla  

Zvlnění kol vyvolává harmonické kinematické buzení, proto u menších nerovností lze očekávat 

odezvu, která bude také harmonická. U výraznějších nerovností se objevují plošky, proto se  

i v odezvách projevují nárazy. 

 
Obrázek 26: Normálové síly u dvojkolí se zvlněním kol. 

Na obrázku 26 je normálová síla v kontaktu poškozeného kola a kolejnice. Nerovnosti hluboké  

1 mm mají čistě harmonickou odezvu. U 2 mm nerovností už dochází ke krátkodobé ztrátě 

kontaktu, průběh se ale od harmonického liší minimálně. Oproti tomu u nerovností o hloubce  

3 mm už kolo má zvlnění tak hluboké, že obvod kola je mnohoúhelník se zaoblenými hranami. 

Takovéto kolo poskakuje z plošky na plošku a dochází k opakovaným nárazům. 

5.2.3 Projevy nerovností na kontaktních plochách 

Rozložení maximálního normálového kontaktního tlaku po obvodu kola (obr. 27) souhlasí se 

zmíněným průběhem sil. V případě hloubky nerovností 1 mm a 2 mm se mění maximum tlaku 

podle velikosti přenášené síly. Poloha maxim prozrazuje, že největší síla v kontaktu je v okamžiku, 

kdy roste poloměr. Kolo se víc zapře, aby nadzvedlo těžiště dvojkolí. Jakmile se mine maximum 

poloměru, kolo se naopak odlehčí. Při hloubce nerovností 1 mm se při odlehčení maximální tlak 

zmenší asi na polovinu, při hloubce nerovností 2 mm se sníží až na nulu. U nerovností hlubokých 

3 mm kolo poskakuje z hrany na hranu, přičemž hranám odpovídá maximální poloměr kola. 

Nárazy maximální normálový tlak zdvojnásobí. 

Lze usuzovat, že zvlněné kolo se pohybuje ve dvou režimech. V případě malého opotřebení je 

odezva harmonická a zatížení sice narůstá, ale není ještě extrémní. V okamžiku, kdy se tvar kola 

začne blížit mnohoúhelníku (kolo má na sobě plošky), dochází k nárazům. Ty způsobují prudké 

zvýšení zatížení v kontaktu a tím dále urychlují poškození kola a kolejnice. 

 
(a) Hloubka nerovností 1 mm 

 
(b) Hloubka nerovností 2 mm 

 
(c) Hloubka nerovností 3 mm 

Obrázek 27: Rozložení maximálního normálového kontaktního tlaku po obvodu zvlněného kola. 
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5.2.4 Vliv jednotlivých parametrů nerovností  

Studie vlivu jednotlivých parametrů na projevy v kontaktu se zaměřila na hloubku nerovností A, 

počet vln po obvodu kola N a rychlost vozidla V. Na maximum normálové síly v kontaktu má 

hlavní vliv hloubka nerovností, což dokazuje i graf na obrázku 28 vpravo, kde vypočítané hodnoty 

pro nejmenší (modré, A = 1 mm) a největší (červené, A = 3 mm) nerovnosti leží nejdále od 

odezvové plochy, zobrazené pro střední hloubku nerovností (A = 2 mm). 

Navíc je i z ostatních grafů obrázku 28 patrné, že pro hloubku nerovností velikost normálové síly 

dozná skokové změny. Je to způsobeno tím, že při opotřebení o hloubce 3 mm vytváří zvlnění již 

zmíněné plošky a na nich vznikající nárazy. Oproti tomu vliv počtu vln po obvodu kola je ve 

zvoleném rozmezí jen malý, což dokazuje malý rozptyl vypočítaných bodů v grafu vlevo. 

Odezvová plocha pro maximální normálový kontaktní tlak (obrázek 29) je velmi podobná 

maximální normálové síle. Oproti tomu odezvová plocha pro třecí výkon (obrázek 30) ukazuje, že 

v případě tečného zatížení a tření roste vliv rychlosti vozidla. Rychlost má závislost přibližně 

lineární, hloubka opotřebení kvadratickou, což souvisí se zlomem při vzniku plošek. 

 
Obrázek 28: Odezvová plocha maximální normálové síly při dosednutí kola se zvlněním. 

 
Obrázek 29: Odezvová plocha maximálního normálového kontaktního tlaku kola se zvlněním. 

 
Obrázek 30: Odezvová plocha maximálního třecího výkonu kola se zvlněním. 
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5.3 JÍZDA VOZIDLA PO ROVNÉ TRATI SE ZVLNĚNÝMI 

KOLEJNICEMI 

Ke zvlnění kolejnic dochází obvykle na vnitřní kolejnici oblouku nebo na obou kolejnicích 

v místech, kde vozidla často zrychlují nebo brzdí, tedy v blízkosti stanic a zastávek. 

 

5.3.1 Matematický popis nerovností 

Vlny na kolejnicích je možné v podélném směru popsat jednoduchou harmonickou funkcí 

          
   

  
    

kde Aw je amplituda nerovností, Lw je délka nerovností a y je poloha v podélném směru kolejnic. 

Takto vzniklé nerovnosti spolu s funkcí profilu UIC60 vytváří zvlnění na obrázku 31. 

 
Obrázek 31: Harmonická funkce zvlnění kolejnic. 

 

5.3.2 Projevy nerovností v dynamickém chování vozidla 

Normálová síla při přejezdu vln na kolejnici ukazuje tyto typické průběhy: 

1. Harmonická odezva s malou amplitudou 

V = 20 m/s, Lw = 10 cm, Aw = 0.05 mm. Harmonický průběh normálové síly s malou 

amplitudou. 

2. Harmonická odezva s velkou amplitudou 

V = 20 m/s, Lw = 10 cm, Aw = 0.2 mm. Harmonický průběh, minimum síly klesá k nule. 

3. Odezva s dvoubodovým kontaktem 

V = 10 m/s, Lw = 5 cm, Aw = 0.2 mm. Dochází k dvoubodovému kontaktu, proto složitější 

průběh. 

4. Přejezd krátkých vln s malou amplitudou 

V = 30 m/s, Lw = 5 cm, Aw = 0.05 mm. Kontakt není dvoubodový, ale v nejnižším místě 

nerovností je poloměr křivosti skoro totožný poloměru kola. Nedochází k odlehčení, jen 

impulzům síly. 

5. Přejezd krátkých vln s velkou amplitudou 

V = 30 m/s, Lw = 5 cm, Aw = 0.2 mm. Dvoubodový kontakt s velkou rychlostí přejezdu 

nerovností a rázy. 

     

Obrázek 32: Normálové síly na kolo při zvlnění kolejnic. 
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5.3.3 Projevy nerovností na kontaktních plochách 

Na obrázku 33 jsou projevy na povrchu kolejnice pro stejné případy jako v předchozím výčtu. 

Podobně jako v grafu normálových sil (32) jsou na odezvách s nejmírnějšími nerovnostmi 

(obrázek 33(a)) patrné jen malé výkyvy normálového tlaku. Na následujícím obrázku (33(b)) už 

jsou vidět výrazná odlehčení v prostoru prohlubní, které se projevuje snížením maximálního 

normálového tlaku až na asi 300 MPa. 

V případech 3 a 5, kde dochází k dvoubodovému kontaktu (obrázky 33(c) a 33(e)), lze pozorovat, 

že v prohlubních zvlnění není přenášen žádný kontaktní tlak. 

 
(a) Případ 1 

 
(b) Případ 2 

 
(c) Případ 3 

 

 
(d) Případ 4 

 
(e) Případ 5 

 

 

Obrázek 33: Rozložení maximálního normálového kontaktního tlaku na zvlněné kolejnici v průběhu průjezdu kola. 

Poměr měřítka os X a Y 1:1. 

5.3.4 Vliv jednotlivých parametrů nerovností 

Na maximální normálovou sílu má největší účinek amplituda nerovností. Rychlost vozidla má 

naopak podle této studie vliv zanedbatelný. Lze tedy usuzovat, že změna rychlosti vozidla pouze 

ovlivní frekvenci normálové síly, ale ne její velikost. V případě délky vln nerovností je úměra 

nepřímá - čím kratší vlny, tím dynamičtější odezva. Obdobné závěry je možné nalézt i pro 

maximální normálový kontaktní tlak.  

Rychlost vozidla projevuje na maximálním třecím výkonu. Obzvláště, pokud se začnou objevovat 

projevy blížící se nárazům, roste řádově (např. pro V = 30 m/s, Lw = 5 cm, Aw = 0.2 mm, viz 

předchozí části). Souvisí to s tím, že při vyšších rychlostech vozidla roste i relativní skluz kol a tím 

jak skutečný skluz, tak třecí výkon. Ale stále má výraznější vliv amplituda nerovností. Délka vln 

má účinek nižší. 

5.4 JÍZDA VOZIDLA V OBLOUKU 

Předchozí části se věnovaly chování v kontaktu v případech, kdy už vzniklo na kolech nebo na 

kolejnicích nějaké opotřebení nebo poškození. Tato část se bude věnovat příčinám vzniku 

opotřebení. Na kolejnicích je nejčastěji opotřebení pozorováno v oblouku, a to zvlnění vnitřní 

kolejnice a změna profilu vnější kolejnice, které vzniká nerovnoměrným pohybem dvojkolí při 

jízdě v oblouku, kdy kolo na vnitřní kolejnici musí projet kratší dráhu než to na vnější kolejnici. 

5.4.1 Matematický popis tratě 

Trať v oblouku je popsána poloměrem oblouku R a odklonem od trati γdr, viz kap. 4.2.1. Pro 

výpočty byly použity kombinace optimální pro rychlost vozidla 20 m/s: pro R = 300 m: γdr = 

4.676°, pro R = 600 m: dr = 2.342° a pro R = 1000 m: γdr = 1.406°. 
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5.4.2 Detail chování v kontaktu 

V první studii jízdy chování oblouku byl simulován průjezd vozidla jedoucího rychlostí 20 m/s 

obloukem o poloměru 300 m, který odbočuje doleva. Obrázek 34 ukazuje rozložení maximálního 

normálového kontaktního tlaku na povrchu úseku kolejnice o délce 1 m, vždy zvlášť pro průjezd 

předního a zadního dvojkolí podvozku. Na každém obrázku jsou nahoře zatížení při průjezdu 

předního dvojkolí podvozku, dole pro zadní dvojkolí podvozku. Dále platí, že nahoře je zobrazena 

levá kolejnice, dole pravá kolejnice a směr jízdy je zleva doprava. Vnitřní hrany kolejnic tak 

zůstávají uprostřed. Je patrné vyšší zatížení na vnitřní hraně pravé kolejnice vyvolané předním 

dvojkolím způsobené tím, jak kolejnice musí tlačit přední dvojkolí do směru jízdy. Tyto projevy 

souhlasí s výrazným opotřebením profilu na vnější kolejnici oblouku. Na levé kolejnici jsou 

projevy méně výrazné, ale je patrné, že kolo kmitá zejména v podélném směru. Zadní dvojkolí 

podvozku je vedeno pohybem předního dvojkolí, proto projevy v kontaktu nejsou tak výrazné. 

 
Obrázek 34: Detail rozložení maximálního normálového kontaktního tlaku při průjezdu obloukem. 

5.4.3 Vliv rychlosti vozidla 

Obrázky 35 a 36 ukazují závislost maximálních hodnot na rychlosti. Na normálovém kontaktním 

tlaku je vidět zvýšení zatížení na na pravé (vnější) kolo a naopak odlehčení levého (vnitřního) 

kola. Třecí výkon narůstá výrazně s rostoucí rychlostí, závislost je téměř lineární. Obrovský je 

rozdíl hodnot na levém a pravém kole, a to až o řád. Celkově lze popsat vliv rychlosti vozidla na 

působení v kontaktu tak, že se nemění výrazně charakter projevů, ale narůstá jejich intenzita. 

 
Obrázek 35: Vliv rychlosti vozidla při průjezdu obloukem na maximální normálový kontaktní tlak. 

 
Obrázek 36: Vliv rychlosti vozidla při průjezdu obloukem na maximální třecí výkon. 
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5.4.4 Vliv poloměru oblouku 

V poslední části je vyhodnocen vliv poloměru oblouku. Na průbězích normálové síly (37) je 

patrné, že větší poloměr výrazně zklidní projevy v kontaktu. Zatímco u poloměru 300 m jsou 

průběhy sil výrazně rozkmitané, u větších poloměrů dochází jen k mírnému zvlnění. 

 
(a) Levé kolo předního dvojkolí podvozku 

 
(b) Pravé kolo předního dvojkolí podvozku 

Obrázek 37: Vliv poloměru oblouku na průběh normálové síly při průjezdu vozidla rychlostí 20 m/s. 

 
Obrázek 38: Vliv poloměru oblouku na maximální normálový kontaktní tlak. 

 
Obrázek 39: Vliv poloměru oblouku na maximální třecí výkon. 

Projevy v kontaktu reflektují to, co bylo zjištěno v průbězích kontaktních sil. Rozložení 

maximálního normálového tlaku při průjezdu obloukem o poloměru 300 m (obrázek 40(a)) 

ukazuje, že na vnější kolejnici je vysoký tlak od předního dvojkolí podvozku s kmitáním o vyšší 

frekvenci. Zatížení při průjezdu obloukem o poloměru 600 m (obrázek 40(b)) je téměř neměnné. A 

nakonec v případě průjezdu oblouku o poloměru 1000 m (obrázek 40(c)) je patrné přesouvání 

působiště. Srovnání maximálních hodnot jednotlivých veličin v kontaktu (obrázky 38 a 39) 

ukazují, že u zatížení předního dvojkolí podvozku dojde k výraznému zvětšení zejména třecího 

výkonu v kontaktu při zmenšení poloměru oblouku na 300 m. 



 25 

 
(a) Poloměr oblouku 300 m 

 
(b) Poloměr oblouku 600 m 

 
(c) Poloměr oblouku 1000 m 

Obrázek 40: Vliv poloměru oblouku na rozložení maximálního normálového kontaktního tlaku na kolejnici při 

průjezdu vozidla rychlostí 20 m/s. Vždy nahoře levá, dole pravá kolejnice. 

 

5.4.5 Shrnutí 

Výsledky simulací průjezdu obloukem ukazují charakter zatížení, které odpovídá opotřebení, které 

vzniká na reálných kolejnicích v provozu, a to mírné zvlnění vnitřní kolejnice oblouku a výrazné 

opotřebení vnitřní hrany vnější kolejnice oblouku. Vliv rychlosti při průjezdu obloukem 

o poloměru 300 m byl při simulacích také zaznamenán. Snížení rychlosti vozidla neodstraní 

nežádoucí kmitání dvojkolí, ale sníží intenzitu vibrací a velikost zatížení v kontaktu. 
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6  ZÁVĚR 

6.1 CÍL PRÁCE 

Při provozu kolejových vozidel dochází k opotřebení kol a kolejnic kvůli tření ve vzájemném 

kontaktu kola a kolejnice a postupně se jím vytvářejí různé druhy nerovností - plošky způsobené 

zablokováním kola při brzdění, odchylky od kruhovitosti na styčné ploše, opotřebení profilu na 

okolku. Podobné nerovnosti vznikají i na kolejnicích, a to zejména v obloucích. Na vnější 

kolejnici bývá opotřebený profil v důsledku zatížení hrany kolejnice, na vnitřní vzniká zase 

zvlnění styčné plochy prokluzy vnitřního kola. 

Cílem práce je detailně sledovat projevy v kontaktu kol a kolejnic, při pohybu zjednodušeného 

kolejového vozidla po trati, přičemž je uvažována obecná geometrie trati i kontaktních ploch. 

 

6.2 VLASTNOSTI POUŽITÉHO MODELU 

Vozidlo je zjednodušeno na soustavu tuhých těles. Kolejnice jsou modelovány jako pružné nosníky 

s tuhými tělesy nahrazujícími pražce a podloží. Tvar trati je modelován pomocí prostorové křivky 

střednice. 

Skutečný tvar kol a kolejnic včetně nerovností je do modelu zapojen pomocí funkcí povrchu kola 

a povrchu kolejnice. S jejich využitím a podle polohy dvojkolí vůči trati lze stanovit funkci 

vzdálenosti obou povrchů, která je vstupem metod stanovení sil v kontaktu, přičemž lze zvolit 

z několika běžně používaných metod. Celý model je implementován ve formě zdrojového kódu 

v programu Matlab. 

Bylo provedeno porovnání vlastností jednotlivých metod na zjednodušených příkladech. Pro 

simulace jízdy vozidla byl nakonec použit algoritmus CONTACT, který je sice výpočetně 

náročnější než analytické metody (potřebuje 8x více paměti počítače a časový krok se počítá 5x 

déle), ale také nejstabilnější a jejím použitím je možné získat nejvíce informací o dění v kontaktu. 

Celková délka výpočtů pak byla cca. 24 hodin na jeden výpočet jízdy kol či kolejnic 

s nerovnostmi, cca. 120 hodin na jednu simulaci jízdy v oblouku. 

 

6.3 VÝSLEDKY 

S tímto modelem byly provedeny tři studie účinků opotřebení kontaktních povrchů pro tato 

typická opotřebení: ploška na kole, zvlnění obvodu kola a zvlnění kolejnice. Čtvrtá studie 

zkoumala příčiny vzniku opotřebení v oblouku. 

Studie účinků plošky na kole odhalily, že u ní dochází ke ztrátě kontaktu mezi kolem a kolejnicí. 

Setrvačností se dvojkolí otáčí dál a při opětovném dosednutí kola do kontaktu dochází k nárazu, 

které mnohonásobně zvyšuje zatížení v kontaktu. Dále byly vyhodnoceny závislost zatížení 

v kontaktu na hloubce opotřebení a význam hloubky opotřebení, šířky plošky a rychlosti vozidla 

na zatížení v kontaktu. Nejvýznamnějším parametrem se ukázala hloubka opotřebení, oproti tomu 

šířka plošky nemá zásadní vliv. Růst normálové síly a normálového kontaktního tlaku se s hlubším 

opotřebením postupně zpomaluje, naopak třecí výkon u hlubších opotřebení narůstá lineárně. 

Celkově je možné říct, že čím větší hloubka opotřebení, tím tvrdší náraz kola a tím rychlejší 

poškozování povrchu kola i kolejnice. 

Zvlnění po obvodu kola vytváří harmonické buzení. Byly u něj zaznamenány dva režimy 

zatěžování. V prvním ještě nerovnosti nejsou příliš velké a síly a projevy v kontaktu mají také 

harmonický charakter, nebo jsou mírně deformovány kvůli nelinearitám. U hlubších nerovností už 

se ze zvlnění stává mnohoúhelník a projevy v kontaktu připomínají chování u kola s ploškou s tím 

rozdílem, že u jedné plošky došlo k jednomu až dvěma nárazům a kolo se ustálilo, kdežto 

s výrazně zvlněným obvodem kolo poskakuje neustále. Při zkoumání vlivu jednotlivých parametrů 

měla na všechny projevy v kontaktu největší účinek hloubka nerovností. Rychlost vozidla se 

projevila hlavně na skluzu a třecím výkonu. Naopak počet vln po obvodu kola měl ve zvoleném 
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intervalu (7 až 17 vln) jen malý vliv na zatížení. Jako zásadní se ukázal režim, v jakém se kolo 

může pohybovat. Pokud je kolo zvlněné, ale stále ještě zaoblené, dochází jen k buzení 

harmonických kmitů s frekvencí odpovídající otáčkám dvojkolí a amplitudou podle hloubky 

nerovností, s případnou krátkodobou ztrátou kontaktu. Pokud už ale zvlnění vytváří na povrchu 

kola plošky, vznikají nárazy, které povrch kola a kolejnice zatěžují mnohonásobně více. Zvlnění na 

kolejnici působí podobně jako mírné zvlnění po obvodu kola. Vytváří harmonické buzení, jen 

s vyšší frekvencí. I u vln na kolejnici existuje varianta s rázovým zatížením v případě 

dvoubodového kontaktu. Při převalení z jednoho vrcholku vln na následující dochází k částečnému 

nárazu, který ale nemá tak výrazné účinky jako u zploštění kola. Při srovnání vlivu parametrů 

nerovností a rychlosti vozidla má na velikost sil největší účinek amplituda nerovností, naopak 

rychlost vozidla se projevuje ve skluzu a třecím výkonu. 

Poslední studie se nezabývala projevy nerovností, ale naopak příčinami jejich vzniku. V obloucích 

s malým poloměrem se na tratích objevuje typické opotřebení se zvlněním vnitřní kolejnice 

a opotřebením profilu vnější kolejnice. Studie jízdy vozidla v oblouku hledala zatížení, které by 

odpovídalo tomuto opotřebení. Kvalitativně toto opotřebení bylo nalezeno. Při simulaci průjezdu 

obloukem o poloměru 300 m bylo zjištěno rozkmitání předních dvojkolí podvozků vozidla 

o frekvenci 90 Hz s velmi vysokým zatížením na vnitřní hraně vnější kolejnice a mírnějším 

kmitajícím zatížením na vnitřní kolejnici. Toto kmitání vzniká kvůli tomu, že kolo na vnitřní 

kolejnici jede po kratší dráze než kolo na vnější kolejnici a dvojkolí se udržuje v požadovaném 

směru opakovaným přibržďováním vnitřního kola. Toto zatížení vytvoří takové opotřebení, jaké 

bylo na kolejnicích opravdu nalezeno. Z možných parametrů byl vyhodnocen vliv rychlosti 

vozidla a poloměru oblouku. Více variant neumožnila vysoká časová náročnost výpočtu průjezdu 

obloukem. Průjezdy oblouky o poloměru 600 m a 1000 m byly mnohem klidnější než v případě 

oblouku o poloměru 300 m. Kmity vybuzené u malého poloměru u větších poloměrů zmizí. 

Poloměr tedy ovlivňuje chování v kontaktu kvalitativně a může určovat režim zatěžování. Vliv 

rychlosti je spíš v intenzitě zatěžování. Čím vyšší rychlost, tím větší zátěž v kontaktu. 

Uvedené studie chování s nerovnostmi ukázaly, že nejnebezpečnější nerovnosti, jaké lze najít 

v provozu kolejových vozidel, jsou plošky na kolech, protože vytvářejí rázové zatížení. Hledání 

příčiny vzniku nerovností v obloucích tratí odhalilo, že velký vliv na vznik zvlnění a opotřebení 

profilu má poloměr oblouku. 

 

6.4 SMĚRY DALŠÍHO VÝZKUMU 

Tato práce má rozsáhlé možnosti dalšího rozvoje. Model by bylo vhodné ověřit naladěním na 

některé vozidlo provozované na našich tratích a změřením zatížení na kolech za daných podmínek. 

Parametry dynamiky trati nejsou nastaveny podle českých tratí, ale na základě článku švédských 

autorů [1], proto i ty bylo možné zadat podle stavu našich tratí. 

Dále pro zpřesnění či zrychlení výpočtu se může použít jemnější nebo adaptabilní síť s využitím 

paralelního vyhodnocení. Pro zamezení problémům s výpočtem sil v kontaktech může být použito 

proměnné délky časového kroku. 

Každá z již zmíněných studií může být rozšířena do dalších variant hodnot, zejména studie 

průjezdu obloukem byla omezena na pět základních možností. Dále by bylo možné provést studie 

průjezdu přechodnicovým obloukem, přes výhybku, brzdění či zrychlování, nebo vzájemné 

ovlivnění více vozů v soupravě. 

V současné době je simulace vytvořena pouze ve formě zdrojového kódu. Pro snadnější 

manipulaci by bylo vhodné vytvořit uživatelské rozhraní a generátor výsledků, případně animací 

chování vozidla, což jsou předpoklady pro možné použití nástroje v praxi. 
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SUMMARY 

During life of railway vehicles, shape irregularities develop on wheels and rails because of wear. 

The shape irregularities then affect forces in wheel-rail contact and cause further damage of 

contact surfaces, vibrations and noise and increase risk of derailment. 

A numerical simulation of railway vehicle motion with more details on contact surfaces geometry 

was created to investigate dynamic contact loads in wheel-rail contact. A variety of methods can be 

used to evaluate forces in rolling contact, the method chosen for this study was algorithm 

CONTACT based on boundary element method. 

Four studies are presented in this paper: contact loads from a wheel with a flat and with a wavy 

tread pattern, loads on wavy rail and load in a curve. The first three studies investigated effects of 

existing wear patterns, the last one looked for cause of common wear pattern developing on rails. 

Results of the studies with worn components used showed that the worst kind of shape 

irregularities is a flat present on wheel. This type of shape causes loss of contact and following 

impacts. The study of ride in curve showed that cause of high wear in curves, especially those with 

small radii, is caused by vibration of wheelset. This vibration is then caused by different length of 

inner and outer rail and wheels travelling along a different path. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAKT 

Při provozu kolejových vozidel vznikají na kolech a kolejnicích v důsledku opotřebení nerovnosti. 

Tyto nerovnosti pak ovlivňují silové působení v kontaktu kola a kolejnice a způsobují jejich další 

poškozování, způsobují hluk a vibrace a zvyšují riziko vykolejení.  

Pro studium chování v kontaktu kol a kolejnic byl vytvořen model, který simuluje pohyb 

zjednodušeného kolejového vozidla po trati a detailně studuje projevy na kontaktních plochách, 

přičemž uvažuje obecný tvar povrchů v kontaktu. K vyhodnocení kontaktních sil a dalších projevů 

je v modelu možné použít několika algoritmů, pro provedené studie byl použit algoritmus 

CONTACT založený na metodě hraničních prvků. 

Studie provedené v této práci byly čtyři: jízda vozidla s ploškou na kole nebo se zvlněním po 

obvodu kola, jízda vozidla po zvlněné kolejnici a průjezd obloukem. První tři zkoumaly chování 

při existujících nerovnostech, čtvrtá hledala příčinu nerovností, které vznikají v provozu. 

Výsledky studií s poškozenými povrchy v kontaktu ukázaly, že nejhorším typem nerovností je 

jakékoli zploštění, protože přináší ztráty kontaktu a následné rázové zatížení. Studie průjezdu 

obloukem naznačila, že příčinou opotřebení v oblouku, a to zejména oblouku s malým poloměrem, 

je kmitání vybuzené nerovnoměrným pohybem kol stejného dvojkolí kvůli rozdílné délce vnitřní 

a vnější kolejnice. 

 


