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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá sestavením numerických modelů klasické koleje pomocí 

metody konečných prvků, a to v několika variantách. Modely jsou porovnány 

s výsledky získanými na analytických modelech. Komplexnější modely simulují reálné 

chování koleje pojížděné železničním vozidlem. Účelem je vytvoření metodiky 

modelování železniční tratě pro praktické využití při její statické a dynamické analýze. 
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ABSTRACT  

The diploma thesis deals with the assembly of numerical models of classical track 

using the finite element method in several variants. Models are compared with results 

obtained on analytical models. More complex models simulate the real behavior of a 

track running on a railway vehicle. The purpose is created methodology of modeling 

the railway track for use in static and dynamic analysis. 
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ANSYS, permanent way, stiffness, damping ratio, numerical model, finite element 
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1 Úvod 

Koleje a po nich jedoucí vlaky, považujeme dnes jako jistou samozřejmost. 

Avšak v době jejich vzniku se jednalo o věc v pravdě revoluční. Rozvoj železnic šel 

ruku v ruce s rozvojem průmyslu na začátku 19. století, kdy vznikla potřeba dopravy 

většího množství lidí a zboží. [1] 

V současné době je to téměř 200 let, kdy začal provoz na první železnici na 

území Čech a od té doby prochází neustálým vývojem. Významné období zásadní 

modernizace technických parametrů tratí našich železničních drah prožíváme 

v současné době. 

Má-li se i naše železnice, po vzoru železnic vyspělých států, stát moderním 

dopravním prostředkem 21. století, musí být požadavky na technické parametry tratí 

upraveny na standard, daný příslušnými mezinárodními dohodami.  

Nároky jsou kladeny především na zvýšení traťové rychlosti, traťové třídy 

zatížení, prostorovou průchodnost, komfort, omezení vlivu dopravy na životní prostředí 

a v neposlední řadě technologické vybavení zvyšující bezpečnost dopravy a úroveň 

řízení provozu. Důsledkem toho je snaha o optimalizaci konstrukce jak železničních 

vozidel, tak železniční trati. Pro možnost optimalizace konstrukce železniční trati je 

nutné analyzovat děje, ke kterým po zatížení drážním vozidlem v konstrukci dochází.  

Předložená práce představuje možnosti modelování a analyzování konstrukce 

železniční tratě metodou konečných prvků na zjednodušených modelech i na 

prostorovém modelu v komerčně dostupném programu ANSYS APDL.  
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2 Konstrukce železniční trati  

Železniční trať se z hlediska stavebního a udržovacího dělí na železniční 

spodek a železniční svršek (obr. 2.1). Z konstrukčního hlediska lze trať s klasickým 

železničním svrškem, pod kterým se rozumí kolej s příčnými pražci ve štěrkovém loži 

považovat za kolejový rošt. Tedy za konstrukci tvořenou příčně uspořádanými pražci 

spolu s kolejnicovými pásy. Pojezd vozidel je realizován po těchto kolejnicových 

pásech. Pražce zajišťují stálost rozchodu koleje a roznášení účinku od pohybujících 

se vozidel z kolejnic do kolejového štěrkového lože a dále do železničního spodku. U 

nově realizovaných tratí se využívají konstrukce železničního svršku, které nemají 

kolejový rošt uložený ve štěrkovém loži, ale který je součástí tzv. „pevné“ jízdní dráhy. 

Pražce jsou součástí železobetonové desky. [1] [2]Podrobné informace o konstrukci 

železniční trati jsou vedeny například v knize Železniční stavby [3]. 

 

Obr. 2.1 Konstrukční prvky železniční trati s klasickým železničním svrškem [4] 
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2.1 Železniční spodek 

Železničním spodkem rozumíme zemní těleso, stavby a zařízení železničního 

spodku. Železniční spodek je jednou ze základních částí konstrukce železniční tratě 

vybudované z největší části stavební úpravou terénu. Železniční spodek slouží 

k uložení konstrukce železničního svršku. Návrh železničního spodku musí být 

proveden tak, aby jeho konstrukce trvale zabezpečovala předepsanou geometrickou 

polohu koleje a zajistila přenášení dynamického zatížení železničních vozidel bez 

trvalé deformace pláně tělesa železničního spodku a taktéž nepodléhala vlivům 

atmosférických činitelů. Při návrhu tělesa železničního spodku se vychází z druhu 

zeminy a horniny zemní pláně, z únosnosti zeminy zemní pláně, z předepsané 

únosnosti pláně železničního spodku a z nejvyšší předepsané rychlosti jízdy vlaků. 

Přihlíženo je i k vodnímu a teplotnímu režimu. [2] [5] 

Únosnost konstrukce železničního spodku se vyjadřuje hodnotou modulu přetvárnosti, 

který se zajistí na základě statické zatěžovací zkoušky podle předpisu SŽDC S4 – 

Železniční spodek [6]. Potom únosnost pláně tělesa železničního spodku musí být 

taková, aby dosahovala alespoň požadovaných hodnot modulu přetvárnosti. Pro 

dosažení požadované únosnosti na pláni tělesa železničního spodku se navrhují 

konstrukční vrstvy, které spolu s kolejovým ložem pod ložnou plochou pražce vytvářejí 

pražcové podloží. Pro návrh konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku je 

rozhodující její tloušťka, druh materiálu, dosažená míra zhutnění materiálu konstrukční 

vrstvy tělesa železničního spodku a hodnot modulu přetvárnosti zemní pláně 

v klimaticky nejnepříznivějším ročním období. SŽDC S4 – Železniční spodek [6] uvádí 

šest základních typů konstrukce pražcového položí. Návrh konstrukce pražcového 

podloží s betonovými deskami se na těchto tratích nepřipouští. [2] [5] 
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2.2 Železniční svršek 

Železniční svršek je stavební konstrukce tvořená z železniční koleje uložené 

v kolejovém loži na pláni železničního spodku. Je to konstrukce, která má tvořit 

dokonalou jízdní dráhu a musí zajišťovat bezpečnou jízdu železničních vozidel. 

Konstrukce železničního svršku zajišťuje přenášení zatížení vyvozené železničními 

vozidly na železniční spodek a bezpečné vedení železničních vozidel.  

Železniční svršek je jednou ze základních částí železnicí dopravní cesty. 

Nejrozšířenější konstrukcí kolejového svršku je konstrukce tvořená kolejnicemi, 

kolejnicovými podporami, drobným kolejivem a kolejovým ložem tzv. klasická kolej, 

případně kolej si klasickým železničním svrškem. Kvalita a vlastnosti železničního 

svršku klasické konstrukce je dána interakcí upevňovacího systému, kvalitou materiálů 

a provedených prací a v neposlední řadě zabezpečenou a vhodnou údržbou 

štěrkového lože. Pružnost kolejového roštu je dosahována zvoleným typem upevnění. 

V dnešní dobře se jedná především o bezpodkladnicové upevnění s elastickými 

vložkami pod patou kolejnice, případně doplněn o podpražcové podložky. Podrobnými 

požadavky na konstrukci železničního svršku se zabývá předpis S3 Železniční 

svršek [7]. 

Dnes se také setkáváme s tzv. moderní konstrukcí, kde štěrkové lože nahrazuje 

pevná jízdní dráha, která je tvořena betonovou deskou, do které jsou uchyceny 

vystrojené pražce. 

 

Obr. 2.2 Konstrukce železničního svršku: a) klasická, b) moderní [5] 
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2.3 Konstrukce koleje 

Vlastní jízdní dráhu pro železniční vozidlo tvoří kolej, která je sestavena ze dvou 

rovnoběžných kolejnicových pásů, upevněných v předepsaných vzdálenostech na 

podpory a slouží k vedení a nesení kolejových vozidel. Kolejnicové pásy se vytvářejí 

spojením jednotlivých kolejnic spojkami nebo svářením. Spojovací a upevňovací prvky 

se označují obvykle hromadně jako drobný kolejový materiál. V současné době 

rozlišujeme několik užitých podpor k upevnění kolejnic. Nejrozšířenější je kolej 

s příčnými pražci, které mohou být dřevěné, ocelové, nebo betonové. Vlastní 

konstrukční prvky (kolejnice, upevňovadla, pražce) se volí podle druhu tratě a 

provozního zatížení tratě. [4] [5]  

 

2.4 Kolejnice 

Kolejnice, jako základní konstrukční prvek jízdní dráhy, má za úkol bezpečné 

vedení vozidel a přenášení statického a dynamického zatížení vyvozeného provozem 

(železničními vozidly) na podpory.  

 

2.4.1 Funkce kolejnic 

Kolejnice přicházejí do bezprostředního styku s koly vozidel a jsou nejvíce 

namáhaným prvkem koleje, která nejen nesou, ale také vedou. Kola jim předávají na 

malých styčných ploškách velké statické tlaky a rázy (dynamické), které jsou 

proměnlivé co do směru i velikosti. Kolejnice se pod jejich účinky deformují převážně 

ve svislé, ale také ve vodorovné rovině a materiál na její pojížděné ploše se roztlačuje 

a obrušuje. Zabírající hnací kola tažných vozidel a bržděná kola všech vozidel 

vyvolávají v kolejnici osové síly. Jiné podélné síly vznikají z tepelných změn. 

Soustředně předávané síly roznáší kolejnice na několik sousedních pražců.  
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Přenos zatížení z kolejnic do podloží je založen na principu redukce napětí. 

Nejvyšší napětí se vyskytuje mezi kolem vozidla a kolejnicí a dosahuje hodnot kolem 

1000 MPa. Přes kolejnici je redistribuováno téměř 50% kolové síly do podkladnice 

pražce pod kolem, kde vyvozuje napětí řádově dvakrát nižší (2,5 MPa). Zatížení je 

dále přeneseno přes pražec do kolejového lože (0,25 MPa) a konečně do zemního 

tělesa (0,05 MPa). [2] 

 

 

Obr. 2.3 Roznos svislé kolové síly na pražce 

 

Obr. 2.4 Přenos kolové síly do pražcového podloží 
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2.4.2 Tvary kolejnic 

Od dob prvního užití kolejnice prošla vývojem a změnami nejen v jejich tvaru, 

ale také v názvosloví. V dnešní době se užívají kolejnice 60 E1 (původní označení UIC 

60), 60 E2 pro kterou platí stejné zásady jako pro tvar 60 E1 a je s ní plně zaměnitelná. 

Tvar 60 E2 se používá především v hlavních kolejích s vyšším provozním zatížením, 

má oproti kolejnici 60 E1 „vypouklejší“ pojížděnou plochu hlavy a přímých úsecích 

koleje s vyššími rychlostmi přispívá e stabilnímu chodu vozidel. Na stávajících kolejích 

se můžeme setkat s tvarem kolejnice 49  E1 dříve označovanou jako S49 a také 

s kolejnicí R65, která své označení nezměnila.  

 

Obr. 2.5 Průřezy kolejnic a) 49 E1 b) 60 E1 [8] 
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2.5 Kolejnicové podpory – pražce 

Kolejnicovými podporami se rozumí příčné pražce, betonové bloky, deskové 

pražce a betonové desky. V klasické konstrukci koleje, která je nejvíce rozšířená, tvoří 

kolejnicové podpory příčné pražce. Podle materiálu rozlišujeme pražce dřevěné, 

betonové a ocelové. Dnes jsou z mnoha důvodů nejvíce používané pražce betonové, 

které nahrazují pražce dřevěné i ocelové. V místech, kde však jejich užití není účelné 

z hlediska konstrukce železničního spodku nebo kategorie tratě, je možné použít 

pražce dřevěné případně ocelové.  

 

Obr. 2.6 Pražec B 91 S/1 

 

2.6 Upevnění kolejnic na podpory 

Kolejnice se upevňují na své podpory pomocí upevňovadel a drobného kolejiva. 

Upevnění kolejnic na podporách zajišťuje rozchod koleje v předepsaných tolerancích, 

tuhé a současné dostatečně pružné spojení kolejnic s podporou, přenášení a 

roznesení sil na podporu a do podloží. Volí se především typy kolejnicového upevnění, 

které svou konstrukcí a vlastnostmi odpovídají charakteru provozu a stavebním 

podmínkám na železničních drahách v ČR. V železničních drahách ČR se díky 

dlouholetému vývoji používá velké množství upevnění. V rámci rozsáhlých 

rekonstrukcí v uplynulých letech je však snaha o určitou racionalizaci a ujednocení 

používaných součástí. Současný stupeň vývoje tak upřednostňuje bezpodkadnicové 

pružné upevnění, tedy přímé uložení kolejnice na pražec, v kombinaci s pružnou 

podložkou (mezivrstvou). Hlavními představiteli těchto typů v Evropě je upevnění 

německé firmy Vossloh W-14 a Anglické firmy Pandrol Fastclip. V České republice se 

využívá upevnění Vossloh. [4]  
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Obr. 2.7 Upevnění W14, pražec B 91S/1 [8] 

 

Obr. 2.8 Upevnění FASTCLIP [8] 

 

Obr. 2.9 Bezpodkladnicové upevnění W14 v předmotážní poloze na pražci B 91S/1 [8] 

 

 

Obr. 2.10 Ukázka vystrojeného pražce, upevnění kolejnic W14 [8] 
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2.7 Kolejové lože 

Kolejové lože je část konstrukce železničního svršku, která přenáší silové účinky 

provozu z kolejnicových podpor na pláň tělesa železničního spodku, souží ke 

zpružnění konstrukce železničního svršku a tím k tlumení dynamických účinků 

železničního provozu. Podílí se na zajištění dostatečného odporu proti příčnému a 

podélnému posunu kolejového roštu. Část kolejového lože pod úrovní ložné plochy 

kolejnicových podpor tvoří spolu s konstrukcí tělesa železničního spodku pražcové 

podloží. Základními geometrickými parametry kolejového lože jsou tloušťka kolejového 

lože, měřená mezi plání tělesa železničního spodku a ložnou plochou kolejnicové 

podpory v místě nepřevýšeného kolejnicového pásu, profil kolejového lože, dále 

geotechnické vlastnosti kameniva, míra homogenizace kameniva v kolejovém loži a 

ekologické vlastnosti kameniva. V [8] jsou doporučené sestavy železničního svršku 

s ohledem na provozní zatížení, rychlost a využití dané koleje.  
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3 Cíle práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření numerických modelů koleje 

metodou konečných prvků v programu ANSYS, a to v několika variantách. 

Jednoduché modely budou využity pro porovnání s výsledky získanými na 

analytických modelech.  

 

Další částí je vytvoření metodiky modelování železniční tratě metodou konečných 

prvků v programu ANSYS pro praktické využití při její statické a dynamické analýze. 

Vhodnost metodiky bude dokladována na případu odezvy reálné části železniční trati.  

Tyto cíle budou splněny dosažením dílčích cílů:  

 

• Teoretické představení uspořádání a funkci jednotlivých částí železniční 

trati. Pozornost je věnována především konstrukci klasické koleje a 

konstrukčním prvkům, které jsou použity při modelování metodou 

konečných prvků  

 

• Vytvoření rovinných modelů metodou konečných prvků  

• Porovnání výsledků získanými na analytických modelech  

 

• Vytvoření objemového modelu metodou konečných prvků 

• Vytvoření metodiky modelování železniční tratě  

• Řešení odezvy odpovídající reálné části tratě 
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4 Numerické modely  

Železniční trať je složitá mechanická soustava, kterou při výpočtu nahrazujeme 

reprezentativním výpočtovým modelem. Především požadavky na přesnost výpočtu a 

typ úlohy definují způsob idealizace konstrukce. Pro řešení prostorových úloh 

mechaniky železničních tratí se téměř výhradně používá metoda konečných 

prvků (MKP). Časová náročnost výpočtu a kvalita výsledů je jednoznačně ovlivněna 

způsobem modelování konstrukce. Značné zastoupení v modelování mají běžně 

používané zjednodušené rovinné výpočtové modely, které díky svému zjednodušení 

kladou nižší nároky na strojový čas výpočtu a vyžadují méně vstupních parametrů. 

Nejvýhodnější, avšak také nejvíce časově náročné ať už z hlediska modelování, nebo 

výpočtu je idealizace konstrukce prostorovým modelem. Takovýto model, který má 

minimální množství zjednodušení lépe vystihuje chování reálné konstrukce, vyžaduje 

ale více vstupních parametrů a klade vyšší nároky na čas výpočtu.  

Je žádoucí před zahájením tvorby výpočtového modelu definovat celý postup 

řešení úlohy a detailně stanovit cíle výpočtu. Je třeba uvážit a zhodnotit celou řadu 

kroků potřebných pro vytvoření vhodného výpočtového modelu. Například je nutno 

správně definovat velikost modelované oblasti vhodné okrajové podmínky a způsob 

diskretizace jednotlivých komponent trati to především u prostorových modelů.  

Pro vytvoření numerických konečněprvkových modelů byl použit komerčně 

dostupný výpočtový program ANSYS 19.2 v programovém rozhraní APDL (ANSYS 

Parametric Design Language), který umožňuje činnost programu prostřednictvím 

zadávání jednotlivých příkazů i příkazů v dávkách a tím zefektivňuje řešení úlohy. 

Výpočty se provádí pomocí integrovaného implicitního řešiče, který umožňuje řešení 

lineárních i nelineárních statických i dynamických úloh. Existují i další postupy, 

například explicitní, pro řešení interakce celého vozidla s kontakty, pro tyto řešení však 

není samotný ANSYS vhodný, ale je vhodné ho použít ve spojení s LS-DYNA. [2] 
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4.1 Popis použitých prvků pro rovinné modely  

4.1.1 BEAM188 

Prvek BEAM188 dvouuzlový 3D prvek, který se využívá pro analýzu štíhlých 

nebo středně tlustých prutových konstrukcí. Je založen na Timošenkově teorii ohybu 

nosníku, která zahrnuje ve výpočtu účinky smykové deformace. Prvek má 6, případně 

7 stupňů volnosti v uzlu. Jedná se o 3 posunutí v osách x, y, z a 3 pootočení kolem os 

x, y, z. Sedmý stupeň volnosti (nastavení deformace) je volitelný. Prvek je vhodný pro 

lineární úlohy s velkým pootočením nebo pro nelineární úlohy s velkými napjatostmi. 

BEAM188 umožňuje použití plastických, elastických a dalších nelineárních materiálů. 

Průřez, který je definován pro daný prut, může být tvořen více materiály.  

 

Obr. 4.1 BEAM188 [9] 

4.1.2 MASS21 

MASS21 je bodový prvek, který má až 6 stupňů volnosti. Posunutí v uzlech x, 

y, z a rotace v osách x, y, z. Každému směru a rotaci může být přiřazena jiná hmota.  

 

Obr. 4.2 MASS21 [9] 
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4.1.3 COMBIN14 

Tento prvek se používá v 1D, 2D i 3D modelech. Lze ho definovat jako kombinaci 

podélné nebo torzní pružiny a tlumiče. Podélná varianta pružinového tlumiče je určena 

jednoosým napětím a má 3 stupně volnosti v každém uzlu: posunutí ve směru x, y a 

z. V této variantě se neuvažuje kroucení a ohyb. Torzní varianta je ryze rotační prvek 

se třemi stupni volnosti v každém uzlu: rotace kolem uzlových os x, y a z. V této 

variantě se nezohledňuje žádné ohybové ani osové zatížení. Ani jedna z variant 

nepočítá s hmotností prvku. Hmotnost lze přidat pomoci prvku hmotnosti (MASS21). 

 

Obr. 4.3 COMBIN14 [9] 

4.1.4 LINK180 

Prvek LINK180 se používá pro modelování částí, které jsou namáhány 

jednoosým tlakem nebo tahem. Má 3 stupně volnosti v každém uzlu: posunutí 

v bodech x, y a z. Může být použit jako tažený, nebo tlačený prvek. K deformacím 

prvku dochází ve směru osy prvku. Ohybové zatížení tento prvek nepřenáší. 

 

Obr. 4.4 LINK180  [9] 
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4.1.5 SOLID185 

SOLID185 se používá pro 3D modelování. Je definován osmi uzly a v každém 

uzlu má 3 stupně volnosti: přemístění ve směru uzlových os x, y a z. Prvek při výpočtu 

může zohledňovat plastické chování, rozpínání, dotvarování, geometrickou tuhost, 

velká přemístění a velká poměrná přetvoření. Je možné využívat redukované 

integrace (v jednom bodu) s kontrolou efektu „hourglassing“. 

 

Obr. 4.5 SOLID185 [9] 

4.1.6 SURF154 

SURF154 se používá pro různé aplikace zatížení a povrchových efektů ve 3D 

analýzách. Ukládá se na plochu jakéhokoli 3D prvku. Současně mohou být nastavena 

různá zatížení a povrchové efekty. Prvek je definován čtyřmi až osmi uzly a vlastnostmi 

materiálu.  

 

Obr. 4.6 SURF154 [9] 
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5 Metody výpočtu 

V současné době využívané výpočty vycházejí ze základních principů výpočtů, 

které uvažují kolejnici jako spojitý nosník:  

• na osamělých, vzájemnou polohu neměnících podporách (Winkler)  

• na osamělých, pružně poddajných podporách (Zimmermann) 

• na souvislém pružném podkladě (Timošenko)  

Ostatní způsoby výpočtů vycházejí vždy z některého ze základních způsobů, který 

doplňují, nebo zjednodušují. 

Analytické řešení metod i s odvozením je uvedeno v diplomové práci Dynamická 

analýza koleje [10] Pavla Kulicha.  

 

5.1 Nekonečný nosník na pružném podkladě  

Úloha řešící pohyb síly po nekonečně dlouhém nosníku na pružném podkladě 

patří mezi nejjednodušší modely používané při řešení interakce kolejového vozidla 

s železniční tratí, zejména díky své jednoduchosti má velký teoretický a praktický 

význam. Řešení této úlohy jako první publikoval Timošenko.  

Model je tvořen nekonečně dlouhým nosníkem (kolejnicí), který je uložený na 

pružném podloží. Nosník je zatížen pohyblivou silou Q, pohybující se například zleva 

doprava konstantní rychlostí v. Jako model podloží se uvažuje Winklerův model 

podloží, kde reakce podloží je přímo úměrná průhybu nosníku. Formulace tohoto 

problému je zobrazena na obr. 5.1. [2] 

 

Obr. 5.1 Nekonečně dlouhý nosník na pružném podloží [2] 

Nosník je charakterizován ohybovou tuhostí EIr, mr je hmotnost nosníku na 

jednotku délky, cr je viskózní útlum, kr je tuhost Winklerova modelu podloží. Q je 

velikost pohyblivého břemene (kolové síly) a v je rychlost pohyblivého břemene.  
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5.2 Dvojitý nosník na pružném podloží 

Předchozí model je vhodný pro základní popis vlastností a pochopení obecného 

chování konstrukce koleje. Dvojitý nekonečný nosník na pružném Winklerově podloží 

je jedním ze složitějších modelů. Jak je znázorněno na obr. 5.2 model je tvořen dvěma 

nosníky, horní představuje kolejnici s ohybovou tuhostí EIr a hmotností mr. Spodní 

nosník modeluje ekvivalentí ohybovou tuhost EIs a hmotnost ms kolejových opor a 

kolejového lože. Pružná vrstva mezi nosníky charakterizuje tuhost uzlu upevnění 

kolejnice krp a jeho viskózní útlum crp. Dolní nosník je uložen na pružném Winklerově 

podloží s tuhostí krs a s tlumením crs. [2] 

 

 

  

 

Obr. 5.2 Dvojitý nekonečně dlouhý nosník na pružném podloží [2] 
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5.3 Nekonečný nosník na Pasternakově modelu podloží 

V předchozí kapitole je popsán model nekonečně dlouhého nosníku na modelu 

podloží podle Winklera, který předpokládal, že je podloží tvořeno lineárními pružinami 

rozmístěnými rovnoměrně vedle sebe. Závislost mezi zatížením a posunutím povrchu 

podloží je lineární. Pro zpřesnění popisu deformací nosníku na pružném podloží 

můžeme zavést různé modely spolupůsobení mezi pružinami Winklerova podloží.  

Jedním z těchto modelů je znám jako Pasternakův model podloží. Tento model 

je oproti modelu uvedeném v kapitole 5.1 rozšířen o smykový prvek, který doplňuje 

Winklerův model podloží. Pasternak předpokladal, že se mezi pružinami přenáší 

smyková síla, která je přímo úměsná zkosnení. [2] 

 

Obr. 5.3 Pasternakův model podloží 
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6 Rovinné modely 

Výpočtové modely tratě pro simulování průjezdu drážního vozidla jsou sestaveny 

pro kolej v přímé. Vzhledem k rovinné povaze úlohy je modelována pouze polovina 

koleje, tedy jedna kolejnice (nosníkovými prvky), polovina pražce (hmotnými prvky) a 

spojovací a tlumící prvky mezi kolejnicí a pražci a mezi pražci a podložím.  

Modely jsou vytvořeny pro zatížení jak statickou soustavou (pro ověření funkce 

modelu), tak pohyblivou dynamickou soustavou. Dynamická soustava simuluje 

zatížení jízdní dráhy drážním vozidlem při rychlosti 160 km/h. Rozvor náprav 

uvažovaného vozidla (lokomotivy řady 151) 3,2 m, vzdálenost otočných čepů náprav 

8,3m. Pro výpočty modelů bylo aplikované kolové zatížení 125kN. Tento výpočtový 

model působí na jízdní dráhu pouze svislými účinky. Ve výpočtech statické i dynamické 

analýzy bylo uvažováno s vlastní tíhou prvků. 

Pro přehlednost modelu je mezi jednotlivými prvky zavedena fiktivní vzdálenost 

0,1 m ve svislém směru, která nemá vliv na průběh výpočtu. Prutové prvky jsou 

v modelu děleny po 0,05 m, vzdálenost pražců je 0,6 m.  

Podrobnější popis modelů včetně parametrů vstupujících do výpočtu jsou pro 

přehlednost uvedeny v jednotlivých kapitolách zabývajících se konkrétním modelem.  

Vstupní data do výpočtu byla převzata z diplomové práce Dynamická analýza 

koleje [10] Dominika Mojžíška. Pro porovnání numerických modelů s analytickým 

řešením bylo využito diplomové práce Dynamická analýza koleje [10] Dominika 

Mojžíška a diplomové práce Dynamická analýza koleje [11] Pavla Kulicha.  

 

6.1 Rovinné modely na diskrétních podporách  

Rovinné modely na diskrétních podporách vycházejí z analogie k modelu 

nekonečně dlouhého nosníku na Winklerově podloží popsaný v kapitole 5.1. Díky své 

jednoduchosti se jedná o velmi často používané modely železniční trati. Hlavní 

nevýhodou diskrétních modelů je, že se kolová síla roznáší do opěr pouze na základě 

ohybové tuhosti kolejnice a jednotlivé pražce se neovlivňují.  
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6.1.1 Jednovrstvý model trati na diskrétních podporách (VAR_A) 

Tento model je tvořen prutovým prvkem BEAM188 představující kolejnici, který 

má zakázanou rotaci ve všech osách a povolený posun pouze ve směru svislé osy. 

Prut má průřez odpovídající kolejnice. Prut je podepřen na diskrétních podporách ve 

vzdálenosti odpovídající vzdálenosti pražců. Podpory jsou modelovány pomocí prvku 

COMBIN14, který charakterizuje tuhost a útlum podloží. Hmotnost pražce je 

zastoupena prvkem MASS21.  

 

Obr. 6.1 Schéma modelu (VAR_A) 

 

Obr. 6.2 Zobrazení modelu (VAR_A) 
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VSTUPNÍ PARAMETRY MODELU 

Kolejnice   BEAM188 

Typ kolejnice  49 E1 

Modul pružnosti oceli  [Pa] 2,100E+11 

Poisonovo číslo   0,3 

Plocha kolejnice  [m2] 6,307E-03 

Mometn setrvačnosti kolejnice k ose x  [m4] 1,822E-05 

Mometn setrvačnosti kolejnice k ose y  [m4] 3,200E-06 

Objemová hmotnost oceli  [kg/m3] 7650 

  
 

Kolejnicové podpory   MASS21 

Hmotnost (polovina pražce)  [kg] 150 

Objemová hmotnost  [kg/m3] 2500 

Rozdělení pražců  [m] 0,600 

  
 

Podloží    BEAM188 

Tuhost  [N/m] 4,000E+07 

Tlumení  [N*s/m] 1,200E+06 

  
 

Zatížení    FORCE 

Kolová síla  [N] 125000 
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Obr. 6.3 Průhyb od dynamického zatížení – po ujetí 10 metrů (VAR_A) 

 

Obr. 6.4 Obr. 6.3 Průhyb od dynamického zatížení - různé polohy zatížení (VAR_A) 
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6.1.2 Dvouvrstvý model trati na diskrétních podporách (VAR_B) 

Dvouvrstvý mode modeluje trať jako vzájemně odpružené konstrukční vrstvy. 

Kolejnicový pás je tvořen prutovým prvkem BEAM188 představující kolejnici. 

Kolejnicový pás a pražce jsou odpruženy pružinami a tlumiči zastoupeny prvkem 

COMBIN14, které modelují tuhost a útlum upevnění kolejnic a pražcového podloží. Do 

modelu je zahrnutý prvek LINK180, který v konstrukci koleje představuje upevnění 

kolejnice k pražci. Pražec je zastoupen uzlovým prvkem MASS21. 

 

Obr. 6.5 Schéma (VAR_B) 

 

Obr. 6.6 Zobrazení modelu (VAR_B) 
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VSTUPNÍ PARAMETRY MODELU 

Kolejnice   BEAM188 

Typ kolejnice  49 E1 

Modul pružnosti oceli  [Pa] 2,100E+11 

Poisonovo číslo   0,3 

Plocha kolejnice  [m2] 6,307E-03 

Mometn setrvačnosti kolejnice k ose x  [m4] 1,822E-05 

Mometn setrvačnosti kolejnice k ose y  [m4] 3,200E-06 

Objemová hmotnost oceli  [kg/m3] 7650 

      

Podložka pod patou kolejnice    COMBIN14 

Tuhost  [N/m] 2,500E+08 

Tlumení  [N*s/m] 9,000E+05 
   

Svěrky   LINK180 

Tuhost [N/m] 7,690E+05 

Síla ve svěrkách (2x10 kN) [N] 20000 

  
 

Kolejnicové podpory   MASS21 

Hmotnost (polovina pražce)  [kg] 150 

Objemová hmotnost  [kg/m3] 2500 

Rozdělení pražců  [m] 0,600 

  
 

Podloží    BEAM188 

Tuhost  [N/m] 4,000E+07 

Tlumení  [N*s/m] 1,200E+06 

  
 

Zatížení    FORCE 

Kolová síla  [N] 125000 
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Obr. 6.7 Průhyb od dynamického zatížení – po ujetí 10 metrů (VAR_B) 

 

Obr. 6.8 Průhyb od dynamického zatížení - různé polohy zatížení (VAR_B) 
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6.2 Rovinné modely se spojitým modelem podloží 

6.2.1 Dvouvrstvý systém se spojitým modelem podloží (VAR_C) 

Jako v předchozím modelu je kolejnicový pás tvořen prutovým prvkem 

BEAM188 představující kolejnici. Kolejnicový pás je odpruženy pružinami a tlumiči 

zastoupeny prvkem COMBIN14, které modelují tuhost a útlum upevnění. Do modelu 

je použitý prvek LINK180, který v konstrukci koleje představuje upevnění kolejnice 

k pražci. Kolejnicové podpory jsou v tomto případě vymodelovány prutovým prvkem 

BEAM188, který simuluje spojité kolejnicové podpory a je definován ohybovou tuhostí 

EI, hodnota EI byla převzata z knihy Modern Railway Track [10], další vlastností, kterou 

je nutno u tohoto prvku definovat je objemová hmotnost materiálu. Prvek představující 

kolejnicové podpory je podepřen po pěti centimetrech prvkem COMBIN14, který 

představuje tuhost podloží.  

 

Obr. 6.9 Schéma modelu (VAR_C) 

 

Obr. 6.10 Zobrazení modelu (VAR_C) 
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VSTUPNÍ PARAMETRY MODELU 

Kolejnice   BEAM188 

Typ kolejnice  49 E1 

Modul pružnosti oceli  [Pa] 2,100E+11 

Poisonovo číslo   0,3 

Plocha kolejnice  [m2] 6,307E-03 

Mometn setrvačnosti kolejnice k ose x  [m4] 1,822E-05 

Mometn setrvačnosti kolejnice k ose y  [m4] 3,200E-06 

Objemová hmotnost oceli  [kg/m3] 7650 

      

Podložka pod patou kolejnice    COMBIN14 

Tuhost  [N/m] 2,500E+08 

Tlumení  [N*s/m] 9,000E+05 
   

Svěrky   LINK180 

Tuhost [N/m] 7,690E+05 

Síla ve svěrkách (2x10 kN) [N] 20000 

  
 

Kolejnicové podpory   MASS21 

Hmotnost (polovina pražce)  [kg] 150 

Objemová hmotnost  [kg/m3] 2500 

Rozdělení pražců  [m] 0,600 

  
 

Nosník spojitého podloží    BEAM188 

Průřez   0,1*0,1 

Modul pružnosti  [Pa] 9,600E+13 

Poisonovo číslo   0,25 

Plocha průřezu  [m2] 0,01 

Moment setrvačnosti kolejnice k ose y [m4] 8,330E-05 

Objemová hmotnost  [kg/m3] 2000 

  
 

Podloží    BEAM188 

Tuhost  [N/m] 5,200E+07 

Tlumení  [N*s/m] 8,000E+05 

  
 

Zatížení    FORCE 

Kolová síla  [N] 125000 
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Obr. 6.11 Průhyb od dynamického zatížení – po ujetí 10 metrů (VAR_C) 

 

Obr. 6.12 Průhyb od dynamického zatížení - různé polohy zatížení (VAR_C) 
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6.2.2 Prut diskrétně podepřený se spojitým modelem podloží (VAR_D) 

Jako v předchozích modelech je i v tomto modelu kolejnicový pás tvořen 

prutovým prvkem BEAM188 představující kolejnici. Kolejnicový pás je odpruženy 

pružinami a tlumiči zastoupeny prvkem COMBIN14, které modelují tuhost a útlum 

upevnění. Upevnění kolejnice k pražci reprezentuje prvek LINK180. Druhý nosník 

s použitým prvkem BEAM188 reprezentuje rozhraní železničního svršku a spodku je 

podepřen po pěti centimetrech prvkem COMBIN14, který představuje tuhost a tlumení 

konstrukčních vrstev železničního spodku.  

 

Obr. 6.13 Schéma modelu (VAR_D) 

 

Obr. 6.14 Zobrazení modelu (VAR_D) 
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VSTUPNÍ PARAMETRY MODELU 

Kolejnice   BEAM188 

Typ kolejnice  49 E1 

Modul pružnosti oceli  [Pa] 2,100E+11 

Poisonovo číslo   0,3 

Plocha kolejnice  [m2] 6,307E-03 

Mometn setrvačnosti kolejnice k ose x  [m4] 1,822E-05 

Mometn setrvačnosti kolejnice k ose y  [m4] 3,200E-06 

Objemová hmotnost oceli  [kg/m3] 7650 

      

Podložka pod patou kolejnice    COMBIN14 

Tuhost  [N/m] 2,500E+08 

Tlumení  [N*s/m] 9,000E+05 

  
 

Kolejnicové podpory   MASS21 

Hmotnost (polovina pražce)  [kg] 150 

Objemová hmotnost  [kg/m3] 2500 

Rozdělení pražců  [m] 0,600 

  
 

Kolejové lože    COMBIN14 

Tuhost  [N/m] 3,300E+07 

Tlumení  [N*s/m] 1,200E+06 

  
 

Nosník spojitého podloží    BEAM188 

Průřez   0,1*0,1 

Modul pružnosti  [Pa] 1,000E+14 

Poisonovo číslo   0,25 

Plocha průřezu  [m2] 0,01 

Moment setrvačnosti kolejnice k ose y [m4] 8,330E-05 

Objemová hmotnost  [kg/m3] 2000 

  
 

Podloží    BEAM188 

Tuhost  [N/m] 2,500E+08 

Tlumení  [N*s/m] 9,000E+05 

  
 

Zatížení    FORCE 

Kolová síla  [N] 125000 
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Obr. 6.15 Průhyb od dynamického zatížení – po ujetí 10 metrů (VAR_D) 

 

Obr. 6.16 Průhyb od dynamického zatížení - různé polohy zatížení (VAR_D) 
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6.3 Výsledky analytických modelů 

 

Obr. 6.17 Porovnání numerických modelů s naměřenými daty [10] 

 

Obr. 6.18 Porovnání numerického a analytického modelu [10] 
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6.4 Dílčí závěr 

Tvorba vlastních rovinných modelů v programu ANSYS, případně jejich 

modifikace je časově poměrně nenáročná, záleží především na řešitelově znalosti 

softwaru. Doba výpočtu je odvislá od výkonu pracovní stanice, na které je daná úloha 

řešena, také záleží na zjednodušení, délce modelu a prováděné analýze.  

Po sestavní modelu je nutno provést ladění modelu (tuhosti, sepnutí svěrek) a 

ověření vlivu okrajových podmínek.  

Bylo zjištěno že není vhodné simulovat dynamické zatížení od prvního bodu 

modelu, jinými slovy je nutné vytvořit model s dostatečným přesahem sledované 

oblasti, na který jsou umístěny síly reprezentující kolové zatížení a v další fázi se 

provede samotná simulace pojezdu vozidla reprezentovaného osamělými silami.  

Pro kvalitativní porovnání výsledků rovinných modelů, které spočívá ve 

vzájemném vizuálním porovnání průběhových křivek jednotlivých modelů bylo využito 

výsledků uvedených v diplomové práci Dynamická analýza koleje Dominika Mojžíška 

[10], který své numerické modely porovnává s analytickým řešením zpracovaném 

v diplomové práci Dynamická analýza koleje Pavla Kulicha [11]. Důvodem porovnání 

s již zpracovanými numerickými modely, které zahrnují porovnání s analytickým 

řešením bylo rozšíření numerických modelů v této práci zejména o prvek simulující 

funkci svěrek v reálné konstrukci trati. Toto srovnání tedy nemůže být zcela korektní, i 

z důvodu rozdílného simulování zatížení. Orientační srovnání je však možné. 

 Maximální hodnoty relativního přemístění jsou u jednotlivých variant zobrazeny 

v grafu.  
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7 Prostorové modely 

7.1 Prostorový model kolejového roštu na pružném vrstevnatém poloprostoru 

Prostorové řešení modelů konstrukce kolejového roštu na pružném vrstevnatém 

poloprostoru popisují nejlépe chování skutečné železniční tratě. Tyto modely vystihují 

geometrické uspořádání konstrukčních prvků tratě i jejich tuhost. Kolejový rošt uložený 

na prostorovém modelu vrstevnatého pražcového podloží modeluje korektně 

roznášení kolových sil na jednotlivé pražce a namáhání jednotlivých komponent tratě.  

 

7.2 Modelování prostorového modelu 

Předmětem modelování je přímá železniční jednokolejná trať klasické 

konstrukce, která byla modelovaná v souladu s předpisy SŽDC Železniční spodek [6] 

a SŽDC Železniční svršek [7]. Kolejový rošt tvoří kolejnice 60 E1, které jsou upevněny 

k pražcům pomocí pryžových podložek a pružných svěrek typu Vossloh Skl14. 

Vzdálenost pražců B 91/S1 je 0,6m. Kolejový rošt je uložen v kolejovém loži jehož 

tloušťka pod ložnou plochou pražce je uvažována 0,35 m. Sklon svahů kolejového lože 

je uvažován 1:1,25. Délka modelované části trati je 30 m. 

Byla vytvořena geometrie přímé železniční trati v náspu, na které byla 

vygenerovaná síť konečných prvků. Při vytváření sítě konečných prvků je nutné brát 

zřetel na celkový čas řešení úlohy.  

 

Obr. 7.1 Řez modelem železniční trati 
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Obr. 7.2 Zobrazení prostorového modelu 

 

Kolejnice je modelovaná prvkem SOLID185 a je zjednodušená na 11 prvků 

v řezu viz obr. 7.3. Geometrie takto modelovaného průřezu je volena tak, aby plocha a 

momenty setrvačnosti průřezu odpovídaly vlastnostem skutečného průřezu kolejnice. 

 

 

Obr. 7.4 Objemové prvky 

  

  

Obr. 7.3 Diskretizace kolejnice 60 E1 
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Pryžové podložky (WU-7 Rubena, tl. 6 mm) byly modelovány prvky SOLID185 se 

zřetelem k tomu, že podložky jsou vesměs vyrobeny z pryže jako prostorově tvarované 

a je nutné počítat s ekvivalentními výpočtovými hodnotami modulu pružnosti. Tyto 

hodnoty byly pro tento případ převzaty z [2]. Degradace pryže nebyla uvažována.  

 Upevnění kolejnic k pražcům je realizováno pomocí pružných svěrek typu 

Vossloh Skl14. Charakteristiky tuhosti svěrek jsou definovány pracovními diagramy 

viz.obr. 7.5. Převážně se jedná o bilineární závislost síly na posunutí. 

 

Obr. 7.5 Příklady pracovních diagramů upevňovacích prvků [2] 

Předpokládá se předepnutí svěrek na nominální hodnotu (síla ve svěrce 10 kN, tuhost 

k = 0,769 MN/m). Modelování svěrek je provedeno pomocí prvků LINK180 (jedna 

svěrka je zastoupena třemi prvky LINK180, z důvodu lepšího vystižení svěrky působící 

v reálné konstrukci), tuhost k je přepočtena na modul pružnosti E v závislosti na 

„délce“ svěrky l a zvolené ploše prvku A. Předpětí do svěrek je vneseno zadanou 

hodnotou poměrné deformace εax svěrky.  

V daném případě jsou uvažovány pražce typu B 91S/1, k jejich modelování jsou 

využity prvky SOLID185 (120 prvků v jednom pražci). Stupeň diskretizace je 

predeterminován souřadnicemi uzlů potřebných k definování kontaktních plošných 

vazeb v modelu (s pružnou podložkou kolejnice) nebo k zavedení diskrétních 

vazebních prvků (kotvení svěrky kolejnice). 
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 Tvarová konfigurace pražce je zjednodušená. Pražce jsou na štěrkové lože 

uloženy bez kontaktu. 

  

Obr. 7.6 Diskretizace pražce B 91/S1 

 Modelování kolejového lože a konstrukčních vrstev pod kolejovým ložem je 

pomocí prvků SOLID185. Stupeň diskretizace v horizontální rovině je zpravidla 

predeterminován návazností na uzly prvků předešlé vrstvy. Při sestavování modelu se 

vycházelo z výsledků dřívějších analýz. Vstupní parametry byly převzaty z modelů 

uvedených a popsaných v [2]. 

 Se zřetelem k rozsahu výpočtového modelu se železniční spodek modeluje jako 

pružné podloží (Winkler) pomocí plošného prvku SURF154.  

 

PRŮBĚH SAMOTNÉHO SESTAVENÍ MODELU:  

• Definování typy konečných prvků, materiálové vlastnosti, průřezové 

charakteristiky a tloušťky 

 

• Vygenerování kolejového roštu požadované délky z dílčího modelu 

 

• Generování modelu podloží v potřebné hloubce 

 

• Sloučení uzlů použitých prvků 

 

• Definice okrajových podmínek  

 

• Definice komponent uzlů a elementů pro zatížení a vyhodnocení 

výsledků 

 

Tímto postupem lze velmi rychle sestavit základní výpočtový model konstrukce. 

V závislosti na požadavcích výpočtu je možné pomocí skriptů (maker) jazyka APDL 

(ANSYS Parametric Design Language) zadat zatížení, nastavit cyklus řešení a provést 

vyhodnocení úlohy dle potřeby.   
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7.3 Zatížení prostorového modelu 

Výpočet se provádí pro dva zatěžovací případy. V obou případech je počítáno 

s vlastní tíhou a aktivním sepnutím svěrek. V prvním případě byl proveden testovací 

výpočet, byla uvažovaná svislá kolová síla 125 kN pro všechna kola, rychlost pojezdu 

160 km/h, vzdálenost osamělých sil odpovídající vzdálenosti náprav je stejná jako je 

uvažována i u druhého případu zatížení.  

V druhém případě byla kolejnice zatížena čtveřicí časově proměnných 

vertikálních sil V11, V21, V31, V41 (pro jednu kolejnici), V21, V22, V32, V42 (pro 

druhou kolejnici) simulující kolové síly drážního vozidla s rozvorem 3,2 m a vzdáleností 

otočných čepů podvozků 8,3 m při rychlosti pojezdu 160 km/h po přímém úseku koleje. 

Zatížení byla převzata z dřívějších simulací [2] a jsou pro jednu kolejnici zobrazeny na 

obr. 7.7 až obr. 7.10.  

 

7.4 Řešení odezvy 

Analýza byla prováděna programem ANSYS 19.2 procedurou „Transient 

Analysis“. Doba výpočtu přibližně 4 hodiny. 
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Obr. 7.7 Kolová síla V11 

 

Obr. 7.8 Kolová síla V21 
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Obr. 7.9 Kolová síla V31 

 

Obr. 7.10 Kolová síla V41 
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7.5 Souhrn výsledků  

Pro oba případy bylo ve výpočtu počítáno s vlastní tíhou a sepnutím svěrek na 

nominální hodnotu.  

 

Obr. 7.11 Detail: sily v jednom upevnění 

 

Obr. 7.12 Upevnění celý model - síly 

 

7.6 Výsledky pro testovací kolovou sílu 

Výpočtem byly stanoveny časové průběhy složek přemístění ve vybraných 

bodech výpočtového modelu. Následující vybrané snímky odpovídají parametrům 

testovacího výpočtu (kolová síla 125 kN). U jednotlivých zobrazení je vždy v legendě 

uvedený směr přemístění, bod pozorovaného přemístění a staničení modlu. 



51 
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53 

 

 

7.7 Výsledky pro časově proměnné kolové síly  

Výpočtem byly stanoveny časové průběhy složek přemístění ve vybraných 

bodech výpočtového modelu. Následující vybrané snímky odpovídají parametrům 

zatížení proměnného v čase pro zatížení zobrazené na obr. 7.7 až obr. 7.10. U 

jednotlivých zobrazení přemístění je vždy v legendě uvedený směr přemístění, bod 

pozorovaného přemístění a staničení modelu. 
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Obr. 7.13 Zobrazení deformace od první nápravy na prostorovém modelu 
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7.8 Dílčí závěr 

V případě modelování svěrky třemi prvky je výsledná síla ve svěrce dána součtem 

sil v prvcích modelující svěrku. Rozdíly od předepsaných teoretických hodnot jsou ve 

zlomcích procent.  

Osvědčilo se model nejprve zatížit statickým zatížením, pro ověření jeho 

funkčnosti a odladění možných vad.  

Výsledky řešení dynamické odezvy v přemístěních v daném případě 

prostorového modelu na zatížení proměnné v čase byly porovnány s výsledky 

dynamické odezvy s konstantní kolovou silou 125 kN pro stejné uzly. Průběh 

přemístění pro oba případy je možné vizuálně porovnat na předložených výstupech. 

8 Závěr 

V diplomové práci byla představena konstrukce klasické koleje. Byl představeny 

prvky pro modelování jak rovinných modelů, tak prostorových modelů. Byly vytvořeny 

a popsány celkem čtyři rovinné numerické modely řešené metodou konečných prvků, 

které vycházejí ze známých základních principů výpočtů. Výsledky řešených 

numerických úloh modelovaných metodou konečných prvků byly porovnány s výsledky 

získanými na analytických modelech. 

 Na výsledcích numerických analýz zjednodušených výpočtových modelů je 

prakticky ověřena možnost modelování i poměrně složité dynamické analýzy koleje.  

Objemový model byl vytvořen se strukturou a diskretizací optimalizovanou pro 

případ konstrukce klasické koleje na zemním tělese. Byl popsána metodika sestavení 

modelu. Na model bylo aplikováno zatížení odpovídající zatížení od reálného drážním 

vozidlem. Výsledky jsou interpretovány grafickou formou.  

Lze konstatovat, že pro numerické řešení praktických úloh v oblasti mechaniky 

koleje vyly vytvořeny a ověřeny výpočtové modely reprezentativních úseků koleje. 

Modely umožňují počítačové modelování dynamických procesů v konstrukci koleje 

vyvolaných krátkodobým (impulzním) zatížením kolejnic při pojezdu železničního 

vozidla.  
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