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Abstrakt

ABSTRAKT

Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem dávkovače písku pro kolejová 
vozidla.
V úvodu, po seznámení se s problematikou, je provedena detailní rešerše 
konkurenčních dávkovačů na trhu. Dále je proveden detailní rozbor funkce 
dávkovačů. Jsou zde shrnuty všechny požadavky jak z hlediska funkce, tak 
z hlediska technologického. Dále je navrhnuta jedna konstrukční úprava stávajícího 
dávkovače a dva dávkovače nové koncepce. Jako optimální pro další použití byly 
vybrány oba dva nové návrhy.

KLÍČOVÁ SLOVA

dávkovač, návrh, pískování, kolejová doprava

ABSTRACT

This bachelor thesis is focused on conceptual design of a dosing system for sand in
railway use.
At the beginning after the introduction into the problematics, there is adetailed 
research of competitive devices currently on the market followed by a detailed 
analysis of their functions. Summary of all requirements (functional and 
technological) is made. Mechanical design of the current doser and two new design 
alternations are  made. Those alternations are chosen to be the optimal solution for 
the new doser.

KEYWORDS

dosing device, design, sanding, railway, doser









Čestnéprohlášení

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci na téma Koncepční návrh dávkovače písku
vypracoval samostatně, pod vedením vedoucího bakalářské práce Ing. Davida 
Smejkala s přihlédnutím k radám zadavatele z firmy TriboTec Ing. Marka Hrušky. 
V seznamu literatury jsem uvedl všechny použité literární a odborné zdroje.

Tato práce vznikla v rámci řešení projektu č. TA02030850 s názvem “Výzkum a 
vývoj progresivního pískovacího systému kolejových vozidel” podpořeného ze 
státního rozpočtu prostřednictvím programu Alfa Technologické agentury České 
republiky.

V Brně 520. Března Května 2014
............................ 

podpis









Poděkování

PODĚKOVÁNÍ

Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu své bakalářské práce Ing. Davidu 
Smejkalovi za cenné rady a připomínky při vypracování této bakalářské práce. Také 
bych rád poděkoval Ing. Marku Hruškovi za ochotu a trpělivost při řešení návrhů 
konstrukčního řešení. Rád bych vyjádřil své poděkování i firmě TriboTec za to, že 
mi umožnila tuto práci zpracovat.









Obsah

strana

11

OBSAH

1 ÚVOD ................................................................................................................ 13
2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ............................................. 14

2.1 Představení základních pojmů....................................................................... 14
2.1.1 Pískování ............................................................................................... 14
2.1.2 Písek...................................................................................................... 14
2.1.3 Adheze................................................................................................... 15
2.1.4 Skluz...................................................................................................... 15

2.2 Vlastnosti dávkovacích systémů.................................................................... 16
2.2.1 Výhody a nevýhody ............................................................................... 16
2.2.2 Použití ................................................................................................... 16
2.2.3 Historie.................................................................................................. 17
2.2.4 Řešené zařízení ...................................................................................... 17

2.3 Princip funkce dávkovacích systémů............................................................. 17
2.3.1 Dávkovací jednotka ............................................................................... 17
2.3.2 Dávkovač............................................................................................... 18

2.4 Přehled a rozbor existujících řešení ............................................................... 20
2.4.1 Klein...................................................................................................... 20
2.4.2 Ibeg........................................................................................................ 21
2.4.3 Knorr-Bremse ........................................................................................ 22
2.4.4 MBMIndustry&RailTech ....................................................................... 24
2.4.5 DeltaRail................................................................................................ 25
2.4.6 TriboTec ................................................................................................ 26
2.4.7 Další výrobci pískovacích systémů......................................................... 27

3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE........................................................ 28
3.1 Analýza starého zařízení ............................................................................... 28
3.2 Cíle, kterých má být dosaženo ...................................................................... 29

4 NÁVRH KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍ........................................................... 30
4.1 Rozsáhlá konstrukční úprava stávajícího dávkovače ..................................... 30
4.2 Návrh nového typu dávkovače 1. Varianta .................................................... 31
4.3 Návrh nového typu dávkovače 2. Varianta .................................................... 33

5 VÝSLEDNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.......................................................... 35
6 DISKUZE .......................................................................................................... 36
7 ZÁVĚR .............................................................................................................. 37
8 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ .................................................................. 38
9 SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ..................................................................... 40





Přehled současného stavu poznání

strana

13

1 ÚVOD

V dnešní době si jen těžko představit komplexní systém dopravy zboží a obyvatel 
bez kolejových vozidel. Energetická účinnost, efektivita a hospodárnost je hlavním 
důvodem pro rozšiřování tohoto druhu přepravy. Při pohybu kola na kolejnici
dochází k velmi malému valivému odporu. Naopak proti může hovořit nákladná
výstavba železniční sítě a její modernizace. Přestože je v našem státě jedna 
z nejhustějších železničních sítí na světě, patříme k zemím s nižším procentem 
kolejové dopravy než vyspělé státy s vyšším HDP. Je to způsobeno především naší 
ekonomikou, ale v neposlední řadě na tomto stavu mají vinu i instituce, které 
provozují dopravu. V poslední době počet firem na trhu kolejové dopravy roste a 
věřím, že i státní instituce se posunou správným směrem vstříc zákazníkovi.
Podmínky při odvalování kola po kolejnici jsou důležitým parametrem při zkoumání 
vozidel. Při navrhování hlavních funkčních celků drážní soupravy je kladen důraz na 
bezpečný rozjezd a především zastavení vozidla. V přítomnosti námrazy či 
jakýchkoli nečistot na kolejnici by byl tento aspekt ohrožen. Musí být instalován 
systém, který zajistí bezpečnost soupravy po celou dobu provozu. V dnešní době je 
stále nejvhodnějším systémem produkt, který zajistí sypání písku do místa styku kola 
s kolejnicí. Při návrhu tohoto systému se musíme řídit všemi negativními vlivy 
působícími v tomto prostředí.

1
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ

2.1 Představení základních pojmů

2.1.1 Pískování

Obecně termín pískování vyjadřuje dopravu písku na dané místo s rozmanitými 
účely. V našem případě dopravujeme písek do místa styku kola s kolejnicí (obr. 2-1) 
za účelem zvýšení adheze mezi těmito tělesy a následné snížené trakci vozidla. Jako 
nosné medium využíváme stlačený vzduch. Zařízení je důležité především ke 
zvýšení bezpečnosti a komfortu cestování. Při ideálně čistých kolejích bychom toto 
zařízení vůbec nepotřebovali. Ke špatným záběrovým podmínkám v kontaktu kolo –
kolejnice dochází z mnoha důvodů. Především v podzimním a zimním období může 
dojít k zanesení pracovní části kolejnice listím, blátem a dalšími nečistotami 
nacházejícími se v okolí trati. Při tvorbě jinovatky, nebo v období mrazů můžou 
koleje namrzat. Ale i v letním období je tu jisté riziko. Všudypřítomný prach 
v kombinaci s vodou, ať už ve formě deště či rosy, působí negativně na záběrové 
podmínky. 

2.1.2 Písek

Směs malých kamínků různého původu, která slouží ke zvýšení adheze ve stykové 
oblasti dotyku kola s kolejnicí. V Evropě se používá křemičitý písek. Při aplikaci 
musí být písek suchý, v ideálním případě splňovat tyto parametry [2]:
• Rozsah zrnitosti 0,3 – 1,6 mm.
• Obsah SiO2 (oxid křemičitý) větší než 95 %.
• Vlhkost do 8 %.

obr. 2-1Ukázka pískovacího systému [1]

2

2.1

2.1.1

2.1.2
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2.1.3 Adheze

Adheze je schopnost přenášet stykovou ploškou mezi kolem a kolejnicí tečné síly. 
Tato schopnost rozhoduje o tom, jak velký výkon lze přenášet jedním hnacím 
dvojkolím a ovlivňuje i volbu brzdového systému.
Teorie předpokládá ve stykové plošce kola s kolejnicí dvě oblasti. Jedná se o oblast 
lpění, kde se odvaluje kolo po kolejnici bez vzájemného posuvu, a oblast skluzu, kde 
dochází k vzájemnému posouvání (obr. 2-2). Celková tečná síla přenášená stykovou 
ploškou je součtem dvou dílčích tečných sil. Styková ploška přenáší maximální 
tečnou sílu tehdy, pokud oblast skluzu obsáhne celou stykovou plošku.
Jako součinitel adheze označujeme poměr tečné síly a svislého zatížení [3].

2.1.4 Skluz

Grafickým znázorněním adhezních poměrů bývá v praxi tzv. skluzová 
charakteristika, která pro konstantní zatížení na kolo znázorňuje závislost součinitele 
adheze a skluzu (obr. 2-3). Charakteristika je v počáteční fázi vzestupná - tzv. 
užitečný skluz. Po dosažení maxima následuje fáze sestupná – neefektivní zóna - s 
rostoucím skluzem klesá hodnota součinitele adheze. Neefektivní zónu lze nazvat 
také oblastí prokluzu. Tato oblast je v praxi nežádoucí a je nutno zamezit jejímu 
vzniku [3].

obr. 2-2Skluz a lpění [3]

2.1.3

2.1.4
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2.2 Vlastnosti dávkovacích systémů

2.2.1 Výhody a nevýhody

Při aplikaci tohoto principu v praxi se setkáváme s mnoha důsledky. Jednou 
z nevýhod je, že při souhře nepříznivých okolností může dojít nalepení prachu, písku, 
vody a dalších nečistot na kolo, což způsobí izolaci kola od kolejnice [4]. Další 
nevýhodou je nadměrné opotřebení stykových ploch těles, které se musí následně 
opravovat, případně vyměnit. Tento aspekt je zvýšen v případě neúměrně velkého 
množství dopraveného písku. Jedním z dalších vlivů je zvýšení prašnosti prostředí 
při tomto procesu. 

2.2.2 Použití

Pokles adheze může být zapříčiněn mnoha faktory. K nejčastějším příčinám tohoto 
jevu patří přítomnost různých suspenzí (bláto, prach s pískem,...), ale také přítomnost 
maziv většinou cíleně aplikovaných. Adhezní podmínky také ovlivňují nečistoty 
v místech křížení kolejí a vozovky [5].
Tento systém pískování najdeme jak na vlacích, tak na tramvajích. Naopak na 
soupravách metra je většinou budeme hledat marně, protože metro se pohybuje pod 
zemí, kde vládnou stálé klimatické podmínky. Dále by v případě metra použití písku 
zvyšovalo prašnost prostředí, což by působilo negativně na komfort cestujících. 
Pískovací jednotky ústí nejčastěji na předních nápravách soupravy tak, aby byly 
schopny vytvořit souvislou vrstvu na hlavě kolejnice potřebnou pro bezpečný 
průjezd celé soupravy.

obr. 2-3Skluzová charakteristika [3]

2.2

2.2.1

2.2.2

Komentář [S1]: Citace, věděcký 
článek pošlu. 

Komentář [S2]: Citace nějaké 
pošlu.
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2.2.3 Historie

První pískovací zařízení pracovala na primitivním principu ručního sypání písku na 
kolejnici. Pamětníci vzpomenou situace, kdy tramvajová souprava plná lidí jede 
z prudkého kopce a řidič upozorní cestující, aby přisypali jednu dávku písku do 
násypky. S vývojem zařízení postupně přišly mechanicky ovládané pískovače, kdy 
písek padal samospádem na kolejnici. Avšak stále nebyl příliš brán ohled na 
množství a rychlost toku média. Dále byla vyvinuta zařízení ovládaná, elektricky či 
jinak, zprostředkovaně z kabiny řidiče. Byla většinou spouštěna pedálem v kabině. 
Na tato zařízení se již začaly vztahovat požadavky ohledně množství dopravovaného 
písku s ohledem na rychlost otáčení kola. Tato zařízení se již svou konstrukcí velmi 
podobala dnes vyvíjeným systémům. 

2.2.4 Řešené zařízení

Tato bakalářská práce se zabývá konstrukční úpravou zařízení vyvinutého firmou 
TriboTec, spol. s.r.o. Našim cílem je dosáhnout takové úpravy zařízení, případně 
návrh nového tak, aby bylo dosaženo, pokud možno lineární závislosti mezi 
množstvím proudícího vzduchu a množstvím dopraveného písku, nebo se k této 
linearitě alespoň přiblížit. Zároveň chceme dosáhnout zjednodušení celého systému. 
Naše zařízení pracuje jako částečně automatizovaná jednotka, kdy v případě, že řídící 
systém zaznamená prokluz, dojde k otevření vzduchového ventilu a pomocí proudu 
vzduchu je písek dopravován do místa styku kola a kolejnice. V případě potřeby 
systém poskytuje možnost ručního otevření ventilu. 
Jako ovládací a zároveň dopravní médium požadujeme vzduch. Výhody použití 
vzduchového ovládání a pohonů jsou nesporné. V neposlední řadě je to také 
dostupnost stlačeného vzduchu jako media a jeho náročnost na výrobu z hlediska 
spotřebované energie. Požadujeme navrhnout zařízení bez pohyblivých částí tak, aby 
množství dodávané směsi bylo ovládáno jen pomocí parametrů stlačeného vzduchu, 
zejména jeho tlaku a průtoku.

2.3 Princip funkce dávkovacích systémů

2.3.1 Dávkovací jednotka

Princip pískovacího zařízení spočívá v jednoduchém celku (obr. 2-4). Písek je 
nasypán v zásobníku umístěného nejčastěji v blízkosti náprav vozidla. V zásobníku 
je písek skladován, v jeho ústí může být ohříván jako ochrana proti zamrznutí. 
Zúžená část zásobníku směřuje dávkovače, kde se potřebné množství písku smísí se 
vzduchem a této směsi se dodá kinetická energie potřebná k dopravě k místu 
vypuštění. Z dávkovače písek putuje hadicí do trysky, která může být také vytápěná.

2.3

2.2.3

2.3.1
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2.3.2 Dávkovač

Dávkovače od většiny výrobců pracují všechny na podobném principu. Liší se jen 
dopravou písku k místu vyústění stlačeného vzduchu. Dále se v podstatě se liší jen 
designem jednotlivých prvků a výbavou. Případně můžou být inteligentně řízeny a 
automatizovány. Spolehlivě můžeme odlišit dva typy.

1. Typ
První známá konstrukce dávkovačů funguje na principu strhávání a následné 
akceleraci zrnek písku pomocí statického tlaku (podtlaku) před místem vyústění (za 
tryskou ve směru proti toku stlačeného vzduchu). Následně je směs dopravována
skrz hadici a trysku na požadované místo. Statický tlak je vyvinutý pomocí expanze 
tlakového vzduchu na dopravní tlak. V místě expanze můžeme naměřit vyšší 
dynamický tlak. To je způsobeno prouděním. Součet statického a dynamického tlaku 
dává tlak celkový, který je konstantní. Z tohoto důvodu musí být statický tlak za 
tryskou nižší (podtlak), aby bylo dosaženo rovnováhy. Vzniklý podtlak následně 
způsobí dávkování písku. 
Nádoba s pískem musí být samozřejmě odvětraná, aby mohla být udržena rovnováha 
a nedošlo k poruše. 
Podobný princip je znám např. z pneumatické lakovací pistole s dolní nádobkou, liší 
se pouze tím, že u pískovače je produktem směs písku se vzduchem a jinou 
geometrií. 
Princip funkce je dobře patrný z (obr. 2-5). Žlutá barva značí písek. Modré šipky 
značí směr toku písku v důsledku statického tlaku(podtlaku). Zelená šipka značí již 
urychlenou směs směřující do požadovaného místa. Červená šipka značí přívod 
stlačeného vzduchu.
Tento systém je spolehlivější, než druhý jmenovaný.

obr. 2-4Schéma pískovacího systému [1]

2.3.2
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2. Typ
Druhý známý typ dávkovače funguje na podobném principu. Liší se v odběru 
dávkovaného písku. Ten padá samospádem do místa vyfukování vzduchu, kde je 
strháván. Písek je poté unášen potrubím k ústí trysky a dále do místa styku kola a 
kolejnice. Na cestě k ústí může být zařazen sekundární (posilující) vzduch, který 
zajistí bezpečnou dopravu do požadovaného místa. V praxi se tato metoda ukazuje 
jako méně spolehlivá. Při malém průtoku může docházet k ucpávání systému, 
případně k nepravidelným dodávkám media.

obr. 2-5Princip dávkování 
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2.4 Přehled a rozbor existujících řešení

Na trhu existuje mnoho větších či menších výrobců pískovacích zařízení pro 
kolejovou dopravu. Většina těchto systémů pracuje na podobném principu, liší se 
pouze vzhledem. Cílem této části je seznámení se a podrobné popsání jednotlivých 
řešení včetně rozsahu jejich aplikace. 

2.4.1 Klein

Klein-AG je mezinárodní dodavatel, který nabízí řešení na klíč v oblasti slévárenství, 
systémů pro pneumatické dopravování a řešení pro údržbu kolejových vozidel. 
Společnost byla založena v roce 1998 v Německu. Nyní má pobočky po celém světě 
včetně USA, Austrálie, Asie a středního východu. Společnost nabízí jednak několik 
řešení pro plnění písku do zásobníků při údržbě v depu. Nabízí ale také systém 
dávkování písku ke hnaným kolům při provozu [56].

BURAN
Je název kompletního řešení dávkování písku od firmy Klein (obr. 2-6). Systém lze 
pomocí nastavení přizpůsobit specifickým požadavkům jednotlivých vozidel. 
Produkt má za cíl snižovat spotřebu vzduchu a co nejméně plýtvat s pískem [56]. 

Vlastnosti podle výrobce:
 Komponenty odolné proti opotřebení
 Rozsah teplot od -35°C do 50°C
 Dávkování od 150g/30s do 750g/30s
 Nastavení dávkovaného množství podle rychlosti

 Rozsah tlaků od 3.5 do 10bar
 Krytí IP67
 Robustní solenoidové ventily určené pro kolejová vozidla
 Elektricky vyhřívaný dávkovač a tryska

obr. 2-6Jednotka BURAN [6]

2.4

2.4.1
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Konstrukce
Systém se skládá ze zásobníku umístěného na vozidle v oblasti náprav. Výrobce také 
nabízí ventil vlastní konstrukce pro plnění zásobníku, kompatibilní s vyráběnými 
plniči. Zásobník směřuje do nastavitelného dávkovače s vyhříváním, který dále
přechází v trubkové koleno, na které je připojena hadice a vyhřívaná tryska. Součástí 
systému je také odfuk nečistot z kolejí.

Systém Klein nabízí kompletní řešení pro pískování v kolejové dopravě. Zákazníkovi 
nabízí od mnoha systémů plnění až po samotné pískování. Nabízí také testovací 
stanice pro zkoušky funkčnosti jednotek s měřením množství dávkování. Výrobce si 
velmi dobře chrání svůj výrobek a není příliš nakloněn poskytování informací třetím 
stranám.

2.4.2 Ibeg

Společnost byla založena v Düsseldorfu v Německu v roce 1967 Ing. Edmundem 
Pitrowskim [7]. Nabízí produkty v několika odvětvích především pro kolejovou 
dopravu. Jedná se o systém dávkování písku včetně plnění zásobníků v depu a 
příslušenství. Dále pak produkty pro usnadnění nástupu do vozidla nejen 
hendikepovaným, produkty pro udržení tepelné pohody v kabině a doplňky interiéru, 
jak funkční, tak produkty pro pohodlí cestujících [8]. V přehledu se zaměřím jen na, 
pro nás nejdůležitější část, tedy dávkovač. 

IBEG sanding system
Je kompaktní řešení, které může pracovat uvnitř i vně vozidla (obr. 2-7). Oproti 
konkurenci také nabízí řešení, jenž spočívá ve výměnných patronách s pískem, které 
jsou odmontovatelné a dají se znovu naplnit. Dále má v současné době v sortimentu 
tři základní druhy pískovacích systémů. Nabízí i několik trysek vlastní konstrukce 
[9].

 Přes 35 000 pracujících jednotek po celém světě
 Možnost doplňovat písek horizontálně i vertikálně
 Mechanická a elektrická regulace množství písku od 200g/min do 2 000g/min
 Beztlakové nádoby na písek
 Funkční až do -40°C

obr. 2-7 IBEG sanding system [9]

2.4.2
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SandStep
V roce 1984 společnost IBEG společně s německými tranzitními orgány vytvořila
první vhodné řešení pro lehká kolejová vozidla [10].

 Nízká Cena
 Velké množství písku (až 2 000g/min, možno i více)
 Bezúdržbové

H-stream
Tento systém přišel na trh v roce 2001. Písek a stlačený vzduch jsou míseny za 
speciální tryskou. Díky konstrukci rozptylovací jednotky je písek urychlen a 
usměrněn do pískovací trysky, která má horizontální výstup [11].

 Výstupní hmotnostní průtok písku od 250g/min do 1200 g/min
 Délka přívodního potrubí pro písek až 3000 mm
 Významné snížení reakčního času
 Méně citlivý na různé kvality písku

V-stream
V-Stream systém je dalším konceptem skupiny pískovačů Stream. Koncepce byla 
realizována v roce 2003 a V-Stream systém se stal nejprodávanějším pískovacím 
systémem po celém světě [12].

 Snižuje hmotnostní průtok písku až o 75 %
 Rozmezí hmotnostního průtoku od 400g/min do 1500 g/min
 Délka přívodního potrubí pro písek až 2000 mm

2.4.3 Knorr-Bremse

Skupina Knorr-Bremse se sídlem v Mnichově v Německu je světová jednička ve 
výrobě brzdových systémů pro kolejová a průmyslová vozidla. Více než 100 let se 
zabývá vývojem, výrobou i prodejem nejmodernějších brzdových systémů. Dále 
v oblasti kolejové dopravy nabízí systémy mazání okolků, výroby vzduchu, produkty
pro pohodu posádky jako klimatizace a informační systémy a automatické dveřní 
systémy[13]. V současnosti nabízí pět pískovacích systémů podle pracovního tlaku a 
použití.

Pískovací zařízení bez centrálního rozvodu stlačeného vzduchu
Knorr-Bremse nabízí soběstačnou jednotku, do které je dodávána jen elektřina. Na 
některých vozidlech se nenachází centrální rozvod vzduchu, proto je soustava 
vybavena malým lopatkovým dmychadlem [14].

Dvojsměrný systém s dmychadlem typ SEJ
 Možnost instalace vysoušeče zásoby písku v dolní části zásobníku
 Použití především u tramvají [14]

Více směrový systém s dmychadlem typ SDN15 
 Vysoušení celého obsahu zásobníku písku
 Vyhřívaná trubka pro dopravu písku
 Rotační dmychadlo hnané DC, nebo bezúdržbovým BL motorem [14]

2.1.1
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Více směrový systém s dmychadlem typ SDN31

 Je stejný jako typ SDN15, liší se pouze dodávkou vzduchu
 Vzduch je zde distribuován z centrálního dmychadla
 Možnost profukování [14]

Pískovací zařízení pro vozidla s centrálním rozvodem stlačeného vzduchu

Konvenční pískovací systém typ SD
 Základní model
 Aplikace v případech, kdy je potřeba pískovat jen zřídka
 Bez vytápění
 Bez korekce množství písku podle rychlosti [14]

Více směrový systém bez dmychadla typ SDN31
 Podobný jako SDN15 s dmychadlem
 Liší se distribucí vzduchu trubkou z centrálního zásobníku [14]

Rozdělení podle Knorr-Bremse
Jednotky jsou rozděleny podle velikosti pracovního tlaku a podle funkčních možností 
(obr. 2-8).

obr. 2-8Zařízení Knorr-Bremse [14]
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2.4.4 MBMIndustry&RailTech

Od té doby, co byla v roce 1990 založena, je jádrem jejích aktivit výroba 
průmyslových magnetů, měřící a kontrolní technologie a technologie pro kolejovou 
dopravu. Společnost sídlí v Purkersdorfu nedaleko Vídně v Rakousku[15]. 

MBM pískovací zařízení
Společnost MBM nabízí. jak již hotové kompletní systémy pro pískování včetně 
zásobníků a trysek, tak i zákaznické řešení přizpůsobená dané aplikaci včetně 
individuální výroby stlačeného vzduchu, nebo vlastního designu jednotlivých 
komponent. MBM řešení jsou určené jak pro výkonné nákladní lokomotivy tak pro 
lehká vozidla pro osobní dopravu [16]. 

 Vysoký stupeň uplatnění
 Jednoduchý design
 Odolnost proti opotřebení
 Dávkování od 50g/min do 3 500g/min
 Rychlá změna dávkovaného množství
 Teplotní rozsah od -40°C do 60°C [15]

MBM Sandmaus V4 (obr. 2-9)

 Nejprodávanější produkt
 Již čtvrtá generace
 Vertikální i šikmá instalace
 Pro lokomotivy i tramvaje
 Dynamický tok písku zajišťuje velmi přesné dávkování [16]

obr. 2-9Sandmaus V4 [17]

2.4.4
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MBM DuAL Sandmaus

 Použití pro písek nebo Al2O3 (oxid hlinitý)
 1500g/min přírodního písku nebo 50g/min Al2O3

 Oxid hlinitý způsobuje menší prašnost
 Menší spotřeba materiálu znamená delší intervaly údržby [18]

MBM Blow Off Sandmaus
 Jednotka s možností profukování

MBM provádí nejvíce výzkumu v oblasti pískování pomocí oxidu hlinitého a věří, že 
právě v tomto materiálu je budoucnost pískovacích jednotek.

2.4.5 DeltaRail

Skupina DeltaRail je britská společnost zabývající se vývojem software a technologií 
a službami pro kolejovou dopravu. Vznikla v roce 2006 a její hlavní sídlo je v 
britském Derby. V oblasti pískování má vyvinutý svůj vlastní produkt nazvaný 
SmartSander [16].

SmartSander
Jedná se o inteligentní automatický systém pískování. Především spolupracuje s 
řídící jednotkou, proti prokluzu kol. Systém chrání kola, aby se při brždění 
nezastavily, ale stále po koleji odvalovaly, tím si byly schopné udržet jistou míru
adheze. Množství aplikovaného písku je variabilní a reguluje ho řídící jednotka v 
závislosti na úrovni adheze, rychlosti vlaku a intenzitě brždění (obr. 2-10).

 Spolehlivé zastavení (písek je dostupný pro všechny brzdné nároky).
 Snížení spotřeby vzduchu během zastavení vlaku.
 Snížení opotřebení kol způsobené prokluzem.
 Optimálně snižuje spotřebu písku[19]

obr. 2-10SmartSander [16]

2.4.5
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Konstrukce
Jednotka SmartSander je modulová jednotka, která se může instalovat namísto stávajících 
jednotek. Jediné co je na pískovací jednotce měněno je SmartSander ventil. Výrobce dodá 
redukci pro konkrétní přírubu (obr. 2-7).

2.4.6 TriboTec

Firma TriboTec je českým výrobním podnikem, působícím v oblasti dodávek 
centrálního mazání, centrálních mazacích systémů, mazací techniky a hydrauliky 
[20].

Pískovací zařízení pro drážní vozidla Kova-03d
Jedná se o zařízení, jimž se zabývá tato práce (obr. 2-11). Více pozornosti mu bude 
věnováno v analýze problému a cíli práce.

 Nezamrzání písku v zásobnících
 Vysoká provozní spolehlivost zařízení v nepříznivých nebo extrémních

klimatických podmínkách.

 Krátký reakční čas.
 Úspora provozních nákladů [21].

obr. 2-11Kova-03d 

2.4.6
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2.4.7 Další výrobci pískovacích systémů

Na trhu můžeme najít několik dalších výrobců řešení pro dávkování a dopravu písku 
do požadovaného místa. Uvedl jsem pouze největší výrobce, kteří provádějí 
kompletní proces výrobku včetně vývoje. Záměrně tedy neuvádím výrobce, kteří 
zařízení jen kopírují od jiných společností. Ve světě také můžeme najít výrobce, kteří 
poskytují jen velmi málo informací o svých výrobcích. K výrobkům se lze dostat jen 
u jejich zákazníků, případně na různých prezentacích a veletrzích. Tyto firmy 
komunikují pouze se zákazníkem. Představiteli jsou zejména společnosti: 
BijurDelimon, FBO, Faively transport.

2.5.7
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE

3.1 Analýza starého zařízení

Pískovací zařízení se skládá ze zásobníků písku (jsou určeny typem vozidla), 
dávkovacího zařízení připojeného ke každému zásobníku písku, dále ze soustavy 
výsypných hadic a ocelových trubek s vytápěnou koncovou tryskou. Zásobníky písku 
jsou po celou dobu provozu vozidla vytápěny topným tělesem umístěným uvnitř 
zásobníku a písek je přerušovaně (v čase, kdy zařízení nepískuje) profukován teplým 
vzduchem ohřátým od topného tělesa. Přes vyhřívanou výsypnou trubici je písek 
vyfukován tangenciálně mezi kolo a kolejnici. Systém využívá zdroje tlakového 
vzduchu zabudované do vozidla, nebo je součástí systému dmychadlo, které vytváří 
potřebné médium. Na zásobník tlakového vzduchu určeného pro pískování je 
napojen filtr s odlučovačem vody a následně elektromagnetický ventil, kterým je 
pískování ovládáno [21]. Písek je přiveden do míst před přední kola vozidla, 
nejčastěji před první a třetí dvojkolí ve směru jízdy. Na hlavě kolejnice je následně 
utvořena souvislá vrstva písku, která zajistí dostatečnou adhezi pro celou soupravu.

Nevýhody dávkovače
Řešený dávkovač typu Kova-03d vychází ze základního dávkovače navrženého 
firmou TriboTec. S vývojem kolejové dopravy se měnily i požadavky zákazníků na 
toto zařízení, tudíž dávkovač postupně procházel některými dočasnými změnami. 
Jednalo se především o změnu polohy trysky primárního vzduchu, ale také doplnění 
kolenem se sekundárním (posilujícím) vzduchem. Výsledkem je dávkovač méně 
vhodný pro vyšší stupeň automatizace, který je málo atraktivní pro zákazníka a na 
trhu ho předčí některé konkurenční výrobky. Problém stávajícího dávkovače je také 
v jeho složité konstrukci. Při pohledu na funkční geometrii (obr. 3-1) můžeme vidět, 
že jeho design neumožňuje dostatečně využít potenciál principu statického a 
dynamického tlaku a směs písku se vzduchem neproudí stále stejným směrem. 
Z tohoto důvodu je zde volen princip posilujícího vzduchu.

obr. 3-1Řez jednotkou Kova-03d 

3
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3.2 Cíle, kterých má být dosaženo

Tato práce má za cíl podat přehled o současném stavu na trhu pískovacích systémů 
kolejových vozidel, jejich rozdělení a příklady jednotlivých typů. Dalším cílem je na 
základě provedené rešerše navrhnout zařízení pro pískovací systém kolejových 
vozidel. Požadavkem je navrhnout součást, kde bude kontinuálně docházet k 
odebírání potřebného množství písku ze zásobníku, následné mísení se stlačeným 
vzduchem. Dále musí být v dávkovači směsi dodána kinetická energie pro další 
dopravu. Požadována je buď konstrukční změna stávajícího zařízení, nebo navrhnutí 
úplně nového dávkovače odlišného uspořádání. V této práci jsem se zabýval 
průzkumem trhu s těmito zařízeními, návrhem zařízení a zpracováním výkresové 
dokumentace.

Požadavky uvažované při konstrukci:
 Úměrnost mezi množstvím vzduchu a dávkovaného písku 
 Vyhnout se velkému počtu součástí finálního výrobku
 Opakovatelné měření se stejnými vstupními podmínkami a stejným výstupem
 Pouze jeden zdroj stlačeného vzduchu u jednoduchého dávkovače bez 

vyhřívání a profuku (zdroj využít jak k dávkování, tak k posílení)
 Dávkované množství regulovat jen pomocí vzduchu
 Možnost použití písku o rozmanitější zrnitosti za účelem snížení nákladů na 

provoz spojených s nákupem písku
 Použití za zhoršených podmínek (teplota, vlhkost)
 Mechanická odolnost vzhledem k použití a umístění systému
 Volba konstrukce s ohledem na pozdější sériovou výrobu (výroba prototypu 

bude provedena obráběním z normalizovaného polotovaru)
 Modulární konstrukce prototypu s možností měnit funkční rozměry s cílem 

provedení zkoušky v laboratoři
 Dosáhnout lineární křivky závislosti tlaku vzduchu a množství vyfukovaného 

písku, nebo se této linearitě alespoň přiblížit.
 Musí být zajištěno, aby nedocházelo k samovolnému sypání písku s ohledem 

na chvění lokomotivy (v případě přerušení vodivosti mezi kolem a kolejnicí 
může drážní zabezpečovací systém situaci vyhodnotit jako ztrátu vozidla z 
trati)

Aktuálně norma předepisuje množství při rychlosti do 140 km/h dávkovat 400g/30s 
±50g/30s a při rychlosti nad 140km/h dávkovat 650g/30s ±50g/30s[2]. Těchto 
výsledků běžně dosahují téměř všichni výrobci pískovačů. Zařízení s dávkovačem 
Kova-03d také dosahuje těchto parametrů. Dále chceme dosáhnout vyššího rozsahu 
dávkování písku s cílem vytvořit inteligentní systém, který bude sám měnit množství 
písku v závislosti na rychlosti vozidla, intenzitě brždění, míře prokluzu atd. 

3.2
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4 NÁVRH KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍ

Při konstrukčním návrhu se budu snažit splnit všechny požadavky, které jsou 
uvedeny v této práci. Součástí každého návrhu je vždy návrhový výkres a výkres 
sestavení. Celý návrh včetně výkresové dokumentace byl zpracován v programu 
SolidWorks 2013 podle zvyklostí Ústavu Konstruování. Tyto výkresy přikládám 
k práci. Konstrukční návrhy budou vypracovány s ohledem na technologie dostupné 
ve firmě TriboTec.
První krok při návrhu zařízení je rozhodnutí, zda budeme upravovat stávající 
zařízení, nebo navrhovat novou koncepci. 

4.1 Rozsáhlá konstrukční úprava stávajícího dávkovače

První konstrukční varianta upravuje staré řešení (obr. 4-1), základní technologické 
rozměry byly změněny. Byl také odstraněn sekundární vzduch. Příruba zůstává 
původní, v nezměněné podobě. Zužující se část směřující k primární komoře je také 
původní. Použití trysky je uvažováno pouze pro test v laboratoři. Po odladění ideální 
polohy trysky by byl v této vzdálenosti přizpůsoben design tělesa a vyráběla by se 
jako jeden kus s dávkovačem. Stlačený vzduch je do tělesa připojen pomocí šroubení 
se svěrným kroužkem o velikosti závitu G1/2. Před tryskou dojde k odměření 
potřebné dávky vzduchu a zároveň posílení s cílem bezpečné dopravy do určeného 
místa. Mezi komorami je umístěna přepážka, která zamezí samovolnému padání 
písku do sekundární komory a dále hadicí ven v důsledku chvění celé lokomotivy při 
provozu. V případě nedostatečné funkce této přepážky by tato musela být zvýšena.
V sekundární komoře dávkovače dojde k homogenizaci celé směsi a změně vektoru 
rychlosti ve směru výstupu. Dále je k dávkovači připojeno hadicové šroubení se 
závitem G1/2 a hadice. Jako materiál jednotky byl použit hliník AlCu4PbMg tryska 
je nerezová dodávaná firmou TriboTec. Spojovací materiál viz. návrhový výkres.

obr. 4-1Řez první variantou 

4
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Při konstrukci jsem záměrně přikročil k realizaci jednotky ze dvou dílů. Tuto cestu 
jsem volil z důvodu snadnější výroby a možnosti případné modifikace funkční 
geometrie obráběním. Obě půlky jsou spojeny pomocí čtyř šroubů M5 a jsou 
vystředěny pomocí tří kolíků Ø4 uložených přechodným uložením H7/m6. Některé 
rozměry se obrábí až po smontování obou polovin, aby byla zajištěna souosost celé 
jednotky. Sériový produkt by se vyráběl odléváním a následným obrobením přesných 
prvků.

Výhody:
 Inovovaná geometrie
 Jednoduchá konstrukce
 Snadná výroba prototypu
 Absence pohyblivé trysky ve finálním produktu
 Celá jednotka z jednoho kusu
 Velmi jednoduchá montáž
 Zachování připojení pomocí standartních sroubení

Nevýhody:
 Směs musí měnit směr vektoru rychlosti
 Dvoukomorový systém

 Podobný princip jako zařízení Kova-03d

4.2 Návrh nového typu dávkovače - 1. Varianta

Druhá konstrukční varianta (obr.4-2) navrhuje zcela nové řešení dávkovače. 
Z principu nedochází k zasypávání proudu stlačeného vzduchu v důsledku gravitace, 
ale celý objem písku ve směsi je strháván v důsledku dynamického tlaku vzniklého 
prouděním. Zachovány zůstaly jen rozměry příruby. Přívod dopravního vzduchu je 
řešen z boku dávkovače pomocí šroubení se svěrným kroužkem a závitem G1/4. 
Stlačený vzduch po vstupu do tělesa dávkovače mění směr proudění o 90° a jeho 
průtok po obvodu vnitřní části tělesa je homogenizován pomocí rozvaděče. Rozvaděč 
je upevněn pomocí třech červíků M4. Písek je nasypán v horní části a sklouzává 
pomocí skluzu do místa strhávání. Konstrukcí je dáno, aby nedocházelo 
k samovolnému vysypávání písku. Tomu je zabráněno pomocí přesahu víka. Mezeru 
mezi víkem a horním tělesem je možné měnit pomocí normalizovaných podložek. 
V místě mezi vyústěním rozvaděče a víkem bude proudit písek se vzduchem 
v důsledku dynamického tlaku, směs bude homogenizována. Mezi rozvaděčem a 
dolním tělesem bude směsi dodána kinetická energie a směs bude pokračovat do 
dolní části. Dolní část dávkovače slouží ke zúžení průřezu na průměr G1/2 a tím ke 
zvýšení rychlosti toku směsi. Dolní část je připevněna pomocí třech červíků M5. Na 
výstupu z dávkovače bude připojena dopravní hadice přes hadicové šroubení se 
závitem G1/2. 

4.2
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Při konstrukci jsem přistoupil k realizaci jednotky z obráběných dílců a polotovarů 
z normalizovaných tyčí kvůli snadnější kusové výrobě. Hlavní části dávkovače jsou 
vyrobeny z polotovarů kruhového průřezu obráběním. Jako materiál hlavních částí 
byl zvolen hliník EN-AW 2017A, případně jeho alternativa podle nabídky 
dodavatele. Tloušťku stěn jsem volil optimálně k velikosti obrobků a je možné ji 
měnit. Spojení obou částí a rozvaděče jsem volil pomocí červíků a drážek. Dolní část 
a rozvaděč jsou v horní části uloženy s vůlí H11/d11. Funkční geometrii je možné 
měnit přidáváním nebo ubíráním podložek pod víkem. Sériový produkt by se obráběl 
z odlitku s již odzkoušenou velikostí funkční mezery.

Výhody:
 Nové koncepční řešení
 Snadná vyrobitelnost
 Snadná změna geometrie během testování

 Zachování připojovacích rozměrů
 Velmi jednoduchá montáž

Nevýhody:
 Možný vznik turbulentního proudění v rozvaděči vzduchu
 Z příruby vystupuje část dávkovače směrem do zásobníku
 Možný únik vzduchu mezerou mezi horním tělesem a rozvaděčem (nemusí 

být nevýhoda)

obr. 4-2Řez druhou variantou 
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4.3 Návrh nového typu dávkovače 2. Varianta

Třetí varianta návrhu (obr.4-3) ukazuje návrh podobný, jako varianta dvě s tím 
rozdílem, že nyní je vzduch přiváděn centrálně středem dávkovače. Příruba zůstala 
zachována původní. Princip je také podobný, jako varianta dva s tím rozdílem, že 
nyní je písek strháván vně proudu stlačeného vzduchu. Přívod stlačeného vzduchu 
prochází zásobníkem písku a je připojen pomocí hadicového šroubení se závitem 
G3/8 do trubky a dále pokračuje do tělesa. Hloubku zasunutí trubky v tělese je 
možné měnit pomocí závitu M16x1. Pomocí trubky je také spojen skluz s víkem. 
Tyto tělesa jsou utaženy proti sobě. Horní část tělesa je zasypána pískem, pohyb 
písku do místa strhávání je zajištěn pomocí skluzu. Pomocí přesahu mezi víkem a 
tělesem je zamezeno samovolnému padání písku. Funkční mezeru je možné 
regulovat pomocí podložek. V oblasti nad ústím trubky, kde bude směs proudit 
v důsledku dynamického tlaku, bude homogenizována. Před ústím trubky bude směsi 
dodána kinetická energie a bude dopravena skrz hadicové šroubení se závitem G3/4 
do hadice a dále na požadované místo.

obr. 4-3Řez třetí variantou 

4.3
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Při konstrukci jsem přistoupil k realizaci jednotky z obráběných dílců a polotovarů 
z normalizovaných tyčí kvůli snadnější kusové výrobě. Hlavní část dávkovače je 
vyrobena z polotovaru kruhového průřezu obráběním. Jako materiál hlavních částí 
byl zvolen hliník EN-AW 2017A, případně jeho alternativa podle nabídky 
dodavatele. Tloušťku stěn jsem volil optimálně k velikosti obrobků a je možné ji 
měnit. Funkční geometrii je možné měnit přidáváním nebo ubíráním podložek pod 
víkem, případně změnou hloubky zašroubování trubky. Sériový produkt by se lišil a 
již by u něho nebyla možnost měnit funkční geometrii.

Výhody:
 Nové koncepční řešení
 Snadná vyrobitelnost
 Snadná změna geometrie během testování
 Vzduch prochází přímo skrz celý dávkovač

Nevýhody:

 Přívod vzduchu prochází skrz zásobník s pískem
 Z příruby vystupuje část dávkovače směrem do zásobníku
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5 VÝSLEDNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Po dohodě s konzultanty práce byly vybrány varianty dva a tři. Obě tyto varianty 
splňují naše požadavky na nový koncept, snadnou výrobu i ekonomickou výhodnost. 
Tyto jednotky jsou si mírně podobné, obě využívají podobný princip. 

1. Varianta
První koncepční návrh vychází z původního dávkovače. Touto variantou jsem se 
snažil eliminovat většinu nevýhod stanovených na začátku, ale zároveň zachovat 
vnější rozměry a částečně i tvar. 
Z technologického hlediska se jedná o mírně složitější dávkovač, v sérii vyrobený 
z hliníku odléváním. Náklady na sériovou výrobu by nebyly o mnoho vyšší. 
Riziko této varianty spatřuji v přepážce. Přepážka sice zamezí samovolnému 
vysypávání písku z jednotky, ale v případě testování bychom mohli dojít také 
k závěru, že přepážka zamezuje proudu vzduchu. Navíc je u této jednotky písek 
strháván jen ze jedné strany trysky. Tyto teoretické předpoklady by byly ověřeny při 
případné výrobě a testování jednotky. Jelikož neuvažujeme výrobu této varianty,
zůstanou předpoklady jen v teoretické rovině.

2. Varianta
Další návrh je koncepčně úplně nový a lze uvažovat, že bude fungovat lépe, než 
předchozí. Je to způsobeno využitím proudu vzduchu téměř po celém jeho obvodu a 
řešením, že písek i jeho směs se pohybují jen v jednom směru.
Výroba této varianty nebude o mnoho náročnější, než výroba stávajícího dávkovače. 
Po provedených úpravách do sériové verze by se obě části jednotky vyráběly 
obráběním z odlitku. Vnitřní rozvaděč a součásti pro zamezení sypání písku do tělesa 
také obráběním z odlitků, případně normalizovaných tyčí. 
Otazníkem zůstává, jak se bude chovat vzduch při vstupu do jednotky a zda zde 
nedojde k turbulentnímu proudění. Po mnoha konzultacích jsme se rozhodli, že i toto 
zařízení vyzkoušíme a poté se rozhodneme o postupu dále.

3. Varianta
Poslední návrh je také nový a uvažujeme jej jako nejdokonalejší. Tato varianta také 
využívá proudu vzduchu po celém obvodu a bez ohledu na okolnosti nejvíce 
eliminuje všechny negativní aspekty.
Oproti druhé variantě se jedná o jednodušší konstrukci složenou z méně dílů. 
Výhodou je, že písek i stlačený vzduch se pohybují v jednom směru a nemusí měnit 
úhel rychlosti. Z hlediska výroby lze u sériového produktu také uvažovat odlévané 
polotovary. 
Nevýhodou stále zůstává nutnost přivést stlačený vzduch skrz nádobu a připojit jej 
do středu dávkovače. Tento problém řeší šroubení, které převede stlačený vzduch 
dovnitř zásobníku a dále do jednotky. V případě spolehlivé funkce dávkovače bude 
tato vlastnost dále konzultována a po zhodnocení náročnosti úpravy stávajících 
jednotek bude tato varianta uvažována do serie či nikoliv.
Varianty dva a tři budou vyrobeny a sestaveny. Další vlastnosti budou ověřeny na 
testovacím standu při testování jednotky. 

5
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6 DISKUZE

Dle zadání a požadavků firmy TriboTec byly navrženy tři dávkovače písku. Při 
návrhu bylo postupováno standartním postupem vývoje výrobku. První krok bylo 
vytvoření návrhu, který byl odeslán ke konzultaci a následně byly provedeny 
korekce. 
Všechny návrhy vycházejí z teoretických předpokladů a zkušeností s předešlými 
pískovacími jednotkami. Výsledné vlastnosti budou ověřeny až při testování.
Při konstrukci jsem vycházel ze všech konzultací, jak s vedoucím práce, tak také 
s hlavním konstruktérem firmy TriboTec. Všechny výtky a připomínky jsem vzal 
v úvahu. Také jsem se snažil dávkovač zkonstruovat tak, abych nebyl v kolizi 
s nějakým patentem nebo užitným vzorem.
Dávkovač svými rozměry splňuje požadavek na množství dávkovaného písku. 
V případě požadavku na zvětšení rozsahu dávkování je možné jednoduše měnit 
funkční rozměry. Předpokládáme také spolehlivé dávkování úměrné množství 
protékaného vzduchu. 
Uvažoval jsem také podmínky, které panují na místech umístění dávkovače (prach, 
nečistoty, mráz, ...). Dávkovač je tedy uzavřený, bez vnějších pohyblivých částí, u 
kterých by mohlo dojít k poruše v důsledku zanešení nečistotami, zamrznutí apod.
Zároveň jsem se ohlížel na písek, se kterým dávkovač pracuje. Pro tuto aplikaci by 
bylo výhodné, aby měl písek jednotnou zrnitost. Z ekonomického hlediska je tato 
varianta nedostupná.
Jako hlavní problém spatřuji množství a dostupnost zdrojů zabývajících se touto 
problematikou. Většina výrobců ve svých produktových nabídkách uvádí jen obecné 
informace týkající se především použití a ceny. Avšak technické informace nejsou 
uveřejněny.

6
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7 ZÁVĚR

V rámci dlouhodobé spolupráce Ústavu Konstruování a firmy TriboTec v oblasti 
modernizace pískovacích systémů prodávaných touto firmou byl stanoven požadavek 
na vylepšení funkce dávkovače v této jednotce, který koresponduje s projektem 
Technologické agentury České Republiky. 
Cílem bakalářské práce bylo provedení rešerše a následný koncepční návrh 
dávkovače pro pískování v kolejové dopravě. 
Po první konzultaci se zadávající firmou bylo stanoveno několik problémů, které má 
starý dávkovač a cíle, kterých má dosáhnout celý systém. Dále byla provedená 
detailní rešerše ze všech dostupných zdrojů. Bylo navrhnuto několik variant různých 
typů řízení, ze kterých byly následně vybrány celkem tři nejjednodušší. Dvě varianty 
dávkovače byly vybrány jako optimální. Varianty budou následně vyrobeny, 
testovány a po odladění se budou vyrábět jako náhrada zařízení Kova-03d. 
Jedná se tedy o plně funkční prototypy upravené pro snadnou výrobu a změnu 
funkční geometrie. Při konstrukci bylo bráno v úvahu, aby cena prototypů nebyla 
vysoká.
Všechny podklady včetně výkresů byly odevzdány zadavateli s celkovou 
spokojeností. Vykonané úsilí spojené s vypracováním této bakalářské práce 
přesahovalo rámec zadání s cílem dosáhnout výborného výsledku.
Věřím, že touto prací splnil očekávání obou stran (zadavatele i školy), mé očekávání 
bylo naplněno. Věřím také, že tato práce povede k utvrzení podnikatelských vztahů 
mezi těmito institucemi.

7
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