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ABSTRAKT 
Předložená bakalářská práce se zabývá problémem námrazy na trakčním vedení. V práci 

jsou zevrubně popsány a zhodnoceny relevantní patenty a existující komerčně dostupné 

systémy pro aplikaci látek proti tvorbě námrazy. Na základě toho jsou navrženy dva 

koncepty nových zařízení určených pro montáž na vozidla městské hromadné dopravy. 

Oproti existujícím řešením dochází ke zlepšení provozních parametrů a také může dojít 

k doplnění nabídky na trhu. Oba koncepty jsou následně kriticky zhodnoceny.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA  
zařízení proti námraze, trolejový drát, nanášecí mechanismus, sběrač proudu, veřejná 

doprava 

 

 

 

 

 
 

 

ABSTRACT 
This bachelor’s thesis deals with icing of overhead contact lines. Relevant patents and 

existing commercial systems for applying anti-icing agents are comprehensively described 

and evaluated in the thesis. Based on that, two new concepts for public transportation are 

proposed. Compared to the existing systems, these concepts bring improvement 

in operational parameters and expand the number of products offered at the market. 

Afterwards, both concepts are critically assessed. 
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anti-icing device, contact wire, coating mechanism, current collector, public transportation 
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1 ÚVOD 

V dnešní době většina dopravních prostředků po celém světě využívá pro svůj pohon 

elektrickou energii. Přívod elektrické energie do vozidel nejčastěji zajišťují nadzemní 

trakční vedení, která jsou však vystavena působení deště a mrazu. Při mrznoucím dešti se 

na površích vodičů utváří vrstva námrazku, která podstatně komplikuje spolupráci sběrače 

s trolejovým vedením. Vlivem vrstvy ledu nedochází k přenosu elektrické energie 

do vozidla, a to se tak stává nepojízdným, což může způsobit až naprostý kolaps dopravy, 

přinášející vedle komplikací pro cestující také finanční a materiální ztráty. Dalším negativem 

je nezanedbatelný nárůst váhy zavěšeného vedení, který může mít za následek destrukci 

nosných prvků a v krajním případě i vyvrácení základů stožárů. Z těchto důvodů je potřeba 

minimalizovat schopnost ledu usazovat se na površích vodičů. K tomu lze v praxi přistoupit 

dvěma způsoby. Prvním je ošetřování trolejového vedení speciální směsí pomocí 

upraveného sběrače proudu, kde směs zanechává na povrchu vodiče ochranný povlak, který 

ztěžuje usazování a vytváření ledu. Druhým způsobem je udržení teploty vodičů nad bodem 

mrazu s využitím Joulova tepla, které vzniká průchodem el. proudu vodičem.  

 Pro nanášení směsi na trolejový drát vzniklo v uplynulých letech několik patentů a 

komerčně dostupných systémů, kde každý má své přednosti i negativa. Jelikož je v dané 

problematice stále potenciál k inovaci, zabývá se tato práce koncepčním návrhem nových 

systémů pro aplikaci protinámrazových látek na trolejová vedení. 

 

Obr. 1-1 Námraza na trakčním vedení ve Slovinsku v roce 2014 [21] 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1 Vliv námrazy na elektrická vedení, metody preventivní 

ochrany před námrazou a její odstranění 

Při teplotách blízkých 0 °C vzniká na předmětech vystavených mrznoucímu dešti 

ledová vrstva. Ta postupně nabývá na tloušťce a vytváří na zavěšených vodičích elektrických 

vedení souvislý námrazek. Pokud je mezidobí mezi průjezdy jednotlivých trakčních vozidel 

dostatečně krátké, vytvořený přírůstek námrazku je za toto mezidobí přijatelně malý na to, 

aby ho sběrač vozidla ještě dokázal odstranit. V opačném případě přesáhne tloušťka vrstvy 

ledu kritickou hranici a začne znemožňovat přímý kontakt sběrače vozidla s trolejovým 

vedením. Vlivem nízké elektrické vodivosti ledu vznikají elektrické oblouky, které 

poškozují jak smykadla sběrače, tak samotnou trolej, u které v krajním případě může dojít 

až k totálnímu přepálení. Ve vysokých rychlostech může najetí sběrače do vrstvy ledu 

způsobit prasknutí uhlíkové lišty sběrače, která je z povahy uhlíku (grafitu) tvrdá a křehká 

[1]. Z těchto důvodů je provoz pod namrzlým vedením vysoce nepříznivý, nespolehlivý a 

nebezpečný, proto je nutné věnovat patřičnou pozornost možnostem preventivní ochrany 

trakčních vedení před námrazou (anti-icing) a také způsobům, jak již utvořený led efektivně 

odstranit (de-icing). Lze přitom čerpat ze zkušeností s námrazou na elektrickém vedení 

přenosové soustavy. 

 Z pohledu prevence vzniku námrazy Farzaneh [2] popisuje dva přístupy, kterými lze 

efektivně zabránit usazování ledu na površích vodičů elektrických vedení. Prvním je snížení 

přilnavosti ledu, které lze provést aplikováním hydrofobního prostředku na povrch vodiče. 

Na takto upraveném povrchu se led obtížně drží a nemůže tak utvořit souvislou vrstvu. Jako 

hydrofobní prostředky lze použít sloučeniny s nízkým povrchovým napětím, jakými jsou 

např. polytetrafluoretylen (PTFE, “teflon“) nebo polydimethylsiloxan (PDMS, “silikon“), 

kde lepších výsledků dosahuje druhý jmenovaný. Druhou možností je zabránit tuhnutí 

podchlazených kapek deště, které mrznou po kontaktu s povrchem vodiče. V tomto případě 

je na povrch vodiče aplikována nemrznoucí směs, která posouvá bod tuhnutí vody pod 0 °C. 

Vodič je tak i pod bodem mrazu obalen tenkou vrstvou vody, čímž je opět zabráněno 

usazování ledu. Předcházet tuhnutí kapek deště lze také ohřevem vodiče, čímž voda zůstává 

v kapalném skupenství. Vodič lze zahřívat přímo Joulovým teplem od průchodu 

elektrického proudu. Touto metodou lze rovněž odstraňovat již vzniklou námrazu. 

 Pro potřeby odstranění již vzniklého námrazku lze využít metody podobné jako 

v odstavci výše. Nejprimitivnější metodou je manuální mechanické odstranění, kde vrstvu 

ledu “oklepává“ pracovník údržby, většinou z teleskopické plošiny, jak zachycuje Obr. 2-1. 

Jedná se o časově náročnou činnost, při které jsou pracovníci přímo vystaveni nepříznivým 

projevům počasí. Je to však velice častá metoda odstraňování ledu.  
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Další možností je opět aplikace chemických látek, které podporují rozpouštění ledu. 

Mezi nejefektivnější patří chlorid vápenatý (CaCl2), pro odmrazování vodičů trakčních 

vedení však tato metoda není využívána. Třetí možností je již zmíněný ohřev trolejového 

drátu vlivem průchodu elektrického proudu [3]. 

 

Výše zmíněné metody ukazují, že námrazu lze do velké míry ovlivnit aplikací 

chemických sloučenin, které interagují s kapkami vody dopadajícími na povrch vodiče. 

Jelikož elektrické vodiče, jako např. trolejový drát, nemají tuto vrstvu trvale aplikovánu 

z výroby, je nutné ji opakovaně nanášet speciálními zařízeními. Ty lze dle způsobu nanášení 

rozdělit na kontaktní a bezkontaktní, o obou pojednávají následující patenty a komerčně 

dostupná řešení. Patenty jsou seřazeny chronologicky. 

2.2 Přehled relevantních patentů 

2.2.1 JPH07891A Coating apparatus for trolley wire (1993) 

Obsahem patentových nároků je nanášecí zařízení nemrznoucího prostředku 

na povrch trolejového drátu pomocí nanášecí jednotky s dvojicí rotujících kartáčů, které jsou 

přikládány ze stran k trolejovému drátu.  

V přední části nanášecí jednotky (8) se nachází naváděcí kladka (36), která zajišťuje 

směrové ustálení troleje (7) a zařízení, a za ní následují zmíněné aplikační kartáče (31, 32), 

kde ke každému je přiřazena vlastní tryska (34, 35), která na něj aplikuje nemrznoucí 

prostředek. V zadní části jednotky je přítomen válec (63) shrnující přebytek prostředku, 

který pak skapává do nádoby (66), odkud je veden zpět do zásobníku a je opětovně využit. 

Nanášecí jednotka (8) je uchycena ke zdvihacímu mechanismu (4, 6), který je upevněn 

k základně umístěné na podlaze pracovního vozíku.  

Obr. 2-1 Pracovník manuálně odstraňující námrazu [22] 
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Obr. 2-2 Grafické znázornění patentu JPH07891A; (a) celkový pohled z boku; (b) pohled na nanášecí  

jednotku [4] 

Mechanismus umožňuje zdvih ve dvou stupních, kde spodní stupeň tvoří nůžkový 

mechanismus (13, 14), a horní stupeň, ke kterému je uchycena nanášecí jednotka, tvoří 

mechanismus pákový (16a–16d). Vedle základny mechanismu (11) je pak umístěn zmíněný 

zásobník nemrznoucího prostředku (24) [4]. 

2.2.2 DE202004008632U1 Deicing unit for overhead wires for an 

electrically driven vehicle and such a vehicle has carrier to coat 

the wire with glycerol (2004) 

Nárokováno je zařízení k odstranění a prevenci vzniku námrazy na trolejovém drátu 

pro (zejména) kolejová vozidla elektrické trakce. Aplikačním zařízením je válec 

z absorpčního, tekutinou propustného materiálu s osou kolmou na směr jízdy vozidla, s tím, 

že uvnitř válce se nachází tryska, která nemrznoucí směs aplikuje na vnitřní obvodovou 

plochu.  

Aplikační válec je upevněn k hornímu konci sběrače proudu, který tak není využit 

k dodávce elektrické energie do vozidla. Uložení válce je řešeno dvojicí kuličkových ložisek 

(65a). Dostatečná šířka válce zabezpečuje trvalý kontakt s trolejovým drátem. Pod válcem 

je umístěna záchytná vana, kam je sváděna odkapávající nemrznoucí směs, která zde zároveň 

smáčí vnější povrch válce.  

Zařízení je vybaveno přítlačným prostředkem (10), který válec přitlačuje předem 

stanovou silou k trolejovému vedení. Zařízení obsahuje zdroj stlačeného vzduchu, kterým je 

vytvořen přetlak v zásobníku nemrznoucí směsi a směs je tak dopravována k trysce 

v aplikačním zařízení. Pro přebytečnou směs zachycenou do vany pod válcem je přítomna 

samostatná sběrná nádrž [5]. 
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Komerčně dostupným ekvivalentem je systém NIS (Non-Icing System) od fy. 

Stemmann-Technik.  

   

2.2.3 DE102004045904A1 Device to apply frost protection medium to 

a drive wire for an electrical vehicle sprays the medium at the 

wire according to its position (2004) 

Nárokováno je zařízení pro nanášení nemrznoucí směsi na trolejový drát, ze kterého 

vozidlo sběračem proudu odebírá elektrickou energii. Sběrač proudu je doplněn 

o postřikovací modul, který aplikuje nemrznoucí směs v závislosti na poloze trolejového 

drátu. Postřikovací modul sestává z několika pravidelně rozmístěných trysek (6–13), které 

proudem vzduchu směs nanáší ve formě jemné mlhy. Aktuální poloha troleje je 

zaznamenávána detekčním zařízením s indukčními senzory (18, 18a, 18b, 19, 19a), pomocí 

kterých ovládací zařízení (17) aktivuje jednu nebo více trysek v blízkosti kontaktu sběrače 

s trolejí.  

Senzory jsou umístěny ve dvou řadách, kde přední řada je odsazena do strany tak, 

aby vykryla mezery mezi senzory ve druhé řadě, čímž je zajištěno spolehlivé pokrytí v celé 

šířce aplikace. Senzory jsou uloženy v pouzdře (5) z nevodivého materiálu, čímž jsou 

elektricky izolovány od okolí [6]. 

Komerčně dostupným ekvivalentem je systém CWDS (Contact Wire De-icing 

System) od fy. REBS. 

 

Obr. 2-4 Pohled na upravený pantograf v patentu DE102004045904A1 [6] 

Obr. 2-3 Obrazová dokumentace patentu DE202004008632U1; (a) celkový pohled na zařízení;  

(b) pohled na aplikační válec v řezu [5] 
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2.2.4 DE102011054610A1 Method for applying flowable snow and 

ice removal medium e.g. glycerol, on contact wire of electrically 

driven rail vehicle (2011) 

Nárokováno je zařízení k nanášení nemrznoucí směsi na trolejový drát pro vozidla 

využívající sběrač k odběru elektrické energie. K aplikaci směsi je použito upravené 

smykadlo sběrače (11a, 11b), které obsahuje několik výstupních bodů (14a–14e), ze kterých 

je směs rozprašována nebo stříkána na povrch smykadla. Trolejový drát (4) je pak kontaktem 

se smykadlem směsí ošetřován. Takto upravené smykadlo lze zároveň použít i pro dodávku 

elektrické energie do vozidla. Na smykadle jsou rovněž umístěny detektory (17) pohybu a 

polohy trolejového drátu, které vysílají signál k aplikaci směsi z nejbližšího výstupu. Tyto 

detektory jsou umístěny vždy v mezeře mezi dvěma sousedícími výstupními body. 

V každém výstupním bodu je možné přívod směsi (15a–15e) uzavřít, pokud není tento 

výstup detektory aktivován.  

Součástí systému je také zařízení pro zadržování přebytečné nemrznoucí směsi [7]. 

 

 

Obr. 2-5 Pohled na upravenou hlavu sběrače patentu DE102011054610A1 [7] 

2.2.5 ES2409085A2 System of lubrication of the driving thread of the 

railway catenary (2011) 

Nárokováno je mazací zařízení navržené ke snížení opotřebení trolejového drátu i 

smykadel sběrače a určené pro montáž na střechu železničního vozu. K aplikaci maziva je 

použita mazací hlava (3) umístěná na sběrači, ve které jsou do dvou řad uspořádány kartáče 

(15), ke kterým je mazivo přiváděno.  

Na střeše vozu je umístěn také senzor (13) detekující polohu troleje, na základě čehož 

a také na základě rychlosti vozidla má být aplikace řízena. Mimo to jsou na střeše přítomny 

i nádrž s mazivem (11), zařízení čerpadla (12) a rozdělovací skříň s tlakovým senzorem (14). 

Pro případ nízkých teplot je nádrž maziva vybavena ohřevem. 

Uvnitř vozu jsou pak umístěny skříně elektroniky, systém pneumatiky a jednotka 

bezdrátového dálkového řízení [8]. 
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Obr. 2-6 Grafická dokumentace patentu ES2409085A2; (a) celkový pohled na zařízení na vozidle;  

(b) pohled na aplikační kartáče [8] 

2.2.6 CN103447192A Moist antifreezing solution smearing device 

(2013) 

Nárokováno je zařízení ke kontaktnímu nanášení nemrznoucího prostředku formou 

kontaktu trolejového drátu s kartáči na aplikačním válci, kde spodní část válce je máčena 

ve vaně plněné nemrznoucím prostředkem. 

Zařízení se skládá ze zdvihacího mechanismu (1) a nanášecí hlavy (2), s tím, že 

mechanismus je na jednom konci upevněn k vozidlu a na druhém konci drží nanášecí hlavu, 

kterou přitlačuje stanovenou silou k trolejovému drátu. Aplikační hlava obsahuje zmíněný 

válec (4) s kartáči umístěný nad vnitřní vanou (3), do které je přiváděna čerstvá nemrznoucí 

směs. Vnitřní vanu obklopuje vnější vana, do které je teflonovým shrnovačem (5) 

z aplikačního válce (4) vytlačován použitý nemrznoucí prostředek. Otáčení válce zajišťuje 

samostatný pohon. Z vnější vany pak použitý prostředek odchází výstupním vedením [9]. 

 

Obr. 2-7 Obrazová dokumentace patentu CN103447192A; (a) celkový pohled na zařízení;  

(b) schéma aplikačního členu v řezu [9] 
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2.2.7 WO2016020301A1 Device for applying a deicing means to an 

overhead line and use of such a device (2015) 

Obsahem patentových nároků je zařízení pro nanášení odmrazovacího prostředku 

na trolejová vedení, určené k montáži na sběrač proudu, který se nachází na střeše vozidla. 

Aplikace prostředku je prováděna soustavou nezávisle ovladatelných trysek umístěných 

v aplikační hlavě (24) upevněné k hornímu konci sběrače (22) do blízkosti kontaktu 

s trolejovým drátem. V aplikační hlavě se rovněž nachází senzory pro detekci polohy troleje, 

které dávají ovládací jednotce signál o tom, které trysky má použít pro efektivní nanesení 

odmrazovacího prostředku. Uvnitř vozidla, popř. v otevřeném nákladním prostoru, se 

nachází vysokonapěťový kontejner (14) se zmíněnou ovládací jednotkou a také se skříní 

pro zásobník (16) odmrazovací směsi, který má však potenciál vysokého napětí (podle napětí 

v troleji, až 25 kV~) a proto je kontejner upevněn přes izolátory (12). V mezistěně oddělující 

uzemněnou a vysokonapěťovou část jsou instalovány dvířka (56) pro přístup k zásobníku 

směsi.  

Spojení aplikační hlavy na sběrači a zásobníku směsi uvnitř vozidla obstarává 

flexibilní tlaková hadice (20), která má být izolována od vysokého napětí [10]. 

Komerčním ekvivalentem, který umožňuje i preventivní aplikaci nemrznoucích 

prostředků, avšak pouze pro napětí v troleji do 1,5 kV=, je systém ProFil 3V od fy. 

Kummler+Matter.  

 

Obr. 2-8 Obrazové znázornění patentu WO2016020301A1; (a) celkový pohled na kontejner;  

(b) řez kontejnerem se znázorněným izolovaným zásobníkem [10] 

2.2.8 RU175298U1 Device for application of protective coating on the 

contact wire (2017) 

Nárokováno je zařízení pro preventivní nanášení nemrznoucí směsi na trolejový drát, 

určené pro montáž na sběrač vozidla (1) pod oblast kontaktu s trolejí. Na zařízení se 

nacházejí dva páry trysek (4), kde každý pár je umístěn na jedné straně sběrače, a které jsou 
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natočeny tak, že směřují do společného průsečíku. Ten se směrově nachází nad osou koleje 

a výškově odpovídá úrovni trolejového drátu (5).  

Nemrznoucí směs je do zařízení dopravována spirálovou tlakovou hadicí (2), která 

je napojena na straně sběrače u dvojice trysek. Na zařízení je přítomen pouze jeden ventil 

(3), kterým je tak spuštěna aplikace směsi ze všech trysek současně [11]. 

 

Obr. 2-9 Obrazová dokumentace patentu RU175298U1; (a) celkový pohled na upravený sběrač;  

(b) detail dvojice trysek [11] 

2.2.9 RU2699202C1 Device for application of protective coating on 

contact wire (2018) 

Nárokováno je zařízení pro preventivní aplikaci nemrznoucí směsi na trolejový drát, 

skládající se ze zdvižné konstrukce (18), na jejímž horním konci se nachází vana (2) plněná 

nemrznoucí směsí, a základní nosné konstrukce umístěné na plošině pracovního vozidla. 

Z obou stran vany jsou umístěna smykadla (3), která jsou v kontaktu s trolejí. Ve vaně rotuje 

hřídel s lopatkami (1), čímž se směs víří a rovnoměrně se aplikuje na trolej. Pro usměrnění 

proudu směsi je vedle hřídele přítomen odražeč (4) v podobě skloněného plechu [12]. 

 

Obr. 2-10 Grafické znázornění patentu RU2699202C1; (a) celkový pohled na zařízení; (b) detail nanášecího 

členu [12] 
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Pokud je vana směsí přeplněna, odchází přebytečná směs přepadem (31) a připojenou 

hadicí zpět do zásobníku (10). Zásobník je spolu s čerpadlem směsi (9) a dalšími 

komponenty umístěn na izolované plošině pevně spojené se základní nosnou konstrukcí. 

V zásobníku směsi je přítomen senzor nízké hladiny, čímž je sepnut výstražný maják (29) a 

operátor je tak vizuálně upozorněn. 

Váha zdvižné konstrukce s aplikátorem je kompenzována protizávažím (17), 

se kterým je konstrukce propojena řetězem (19) vedeným přes kladku (20). Samotný zdvižný 

pohyb zajišťuje pohon (14) umístěný ve spodní části základní nosné konstrukce [12]. 

2.2.10 EP3511200A1 Device for dispensing an anti-ice and/or anti-

wear fluid on a cable for the transmission of electric current 

and/or for evaluating the wear of a cable (2019) 

Nárokováno je zařízení pro aplikaci látek proti tvorbě námrazy (popř. také proti 

opotřebení) na vodiče elektrického vedení (např. trolejový drát), vč. vyhodnocení míry jejich 

opotřebení. Zařízení je určeno k montáži na servisní vozidlo a sestává ze základny (2), 

zvedacího/spouštěcího mechanismu (4) a pracovní jednotky (3) umístěné na otočné konzole 

(20). Pracovní jednotku tvoří aplikační tryska (5), kamera zaznamenávající polohu vodiče 

(7) a bezdotykové senzory opotřebení vodiče (6a, 6b).   

Mechanismus zvedání a spouštění tvoří dvě skupiny ramen (9a–9d, 10a–10d) 

s připojeným aktuátorem (12), který zajišťuje výškové seřízení pracovní jednotky 

v závislosti na aktuální výšce vodiče. Otočná konzola na horním konci mechanismu má 

vlastní nezávislý pohon (16), který ji umožňuje natáčet se kolem vertikální osy a reagovat 

tak na boční výchylky vodiče [13]. 

 

Obr. 2-11 Obrazová dokumentace patentu EP3511200A1; (a) celkový prostorový pohled na zařízení;  

(b) pohled shora a z boku [13] 
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Pracovní jednotka není s otočnou konzolou pevně spojena, ale je jí pohybováno 

řetězem/řemenem (19), kde pastorek na jednom konci je spojen s pracovní jednotkou a 

pastorek na druhém konci s mechanismem pod konzolou, čímž je kompenzováno úhlové 

odchýlení jednotky od vodiče a tím je zajištěna rovnoběžnost s ním [13]. 

Komerčně dostupným ekvivalentem je systém FroSTOP od fy. Dipsa.  

2.3 Přehled komerčně dostupných řešení 

2.3.1 Stemmann-Technik Non-Icing System (NIS) 

Napříč Evropou používaný systém NIS od německé fy. Stemmann-Technik je 

zástupcem kontaktní metody nanášení. Základem zařízení je speciálně upravený 

polopantograf, kde je místo běžných uhlíkových smykadel přítomen plstěný válec, 

do kterého je přiváděna nemrznoucí směs. Válec je přitlačován k troleji, čímž ji smáčí a směs 

na troleji ulpívá. Výrobce systém nabízí jak k montáži na střechu vozidla, tak také 

alternativně na samostatný vlečený vozík. Součástí je i odvod a znovuvyužití přebytečné 

nemrznoucí směsi, nádržky na směs jsou spolu s technologickou stanicí umístěny uvnitř 

vozidla.  

Výrobce uvádí aplikaci směsi při rychlosti kolem 30 km∙h-1 se spotřebou cca 20 l 

na 100 km. Dle povětrnostních podmínek má směs účinkovat po dobu 2–3 dny. Díky 

lepšímu kontaktu má aplikací směsi údajně dojít ke snížení opotřebení uhlíkové lišty sběrače.  

Systém byl poprvé použit roku 2006 v Budapešti, od té doby je používán v mnoha 

evropských zemích i vč. České republiky, kde jsou uživateli Dopravní podnik hl. m. Prahy 

a Dopravní podnik města Brna [14, 15]. 

 

Obr. 2-12 Fotografie NIS od Stemmann-Technik; (a) celkový pohled; (b) pohled na aplikační válec [14, 15] 
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2.3.2 Kummler+Matter ProFil 3V 

Systém ProFil 3V od švýcarské firmy Kummler+Matter je komerčně dostupné řešení 

spočívající v bezkontaktním nanášení směsi pomocí soustavy aplikačních trysek. Trysky 

jsou v patřičném množství, které je upravováno na základě šířky sběrače, umístěny 

na samostatném modulu, který se upevňuje k horní části sběrače do blízkosti troleje. 

K oběma koncům modulu jsou připojeny tlakové hadice pro distribuci směsi (vstupní a 

výstupní), které skrze prostup ve střeše vedou do vnitřku vozidla, kde je umístěna zbylá 

technologie. Součástí systému jsou senzory detekující polohu trolejového drátu, řídící 

jednotka pak aktivuje vždy pouze tu trysku, která je troleji nejblíže.  

Systém lze využít jak k preventivní aplikaci směsi před samotnou tvorbou námrazy 

(anti-icing), tak také k odstranění již utvořené vrstvy ledu (de-icing). Podle toho se liší také 

složení aplikovaných kapalin. Pro aplikaci vedoucí k odstranění námrazku jsou složkami 

směsi voda a glykol, pro preventivní aplikaci tuto směs doplňuje ještě silikon. Silikon 

zároveň snižuje tření v kontaktu smykadla sběrače s trolejí a tím prodlužuje jejich životnost. 

Výrobce uvádí možnost aplikace v rozmezí rychlostí 15–65 km.h-1, na trolejová 

vedení o stejnosměrném napětí až 1,5 kV a při venkovních teplotách od 0 °C do -20 °C. 

Při rychlosti 50 km∙h-1 deklarovaná spotřeba směsi činí 1,3 l∙km-1. V závislosti na počasí 

bude aplikace směsi efektní po dobu 5–7 dní [16]. 

V současnosti je systém používán ve Švýcarsku na Gornergratbahn, Rhätische Bahn 

a Bremgarten-Dietikon-Bahn. 

 

Obr. 2-13 Snímky systému ProFil 3V od Kummler+Matter; (a) pohled na sběrač při aplikaci; (b) celkový 

pohled na kontejner s technologií a aplikačním sběračem [16] 

2.3.3 REBS Contact Wire De-icing System (CWDS) 

Mezi bezkontaktní se řadí i systém CWDS od německé firmy REBS 

Zentralschmiertechnik GmbH. Také tento systém používá k aplikaci směsi soustavu trysek, 

které jsou aktivovány podle aktuální polohy trolejového drátu, čímž dochází k efektivnímu 
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nanášení směsi. Systém může být montován přímo na proudový sběrač vozidla, dle výrobce 

se však převážně jedná o servisní vozidla. Systém je ovládán pomocí dotykového panelu, 

který nabízí různé vyhodnocovací a monitorovací funkce a také jím uživatel nastavuje 

provozní parametry [17]. 

Systém je nabízen také jako komplexní řešení společností IGRALUB AG, která 

k systému dodává nemrznoucí směs Pantotec DK. Tato směs se skládá z glykolů, polymerů 

a aditiv a dle teploty aplikace je zředěna příslušným množstvím vody. Pro aplikaci 

při teplotách až -30 °C je poměr mísení 1 díl směsi : 1 díl vody, do teploty -12 °C je pak 

poměr 1 díl směsi : 2 díly vody. Výrobce deklaruje vysokou přilnavost na trolejovém vedení, 

které tak má být několik dní chráněno před tvorbou námrazy. Po silném dešti nebo sněžení 

se však aplikace musí opakovat [18, 19]. 

 

Obr. 2-14 Smykadla sběrače s aplikačním modulem systému CWDS od fy. REBS [17, 18] 

2.3.4 IGRALUB TROLLEY BUS CONTACT WIRE DE-ICING 

Společnost IGRALUB AG kromě výše zmíněného systému pro tramvaje nabízí také 

systém určený k montáži na žlábkový sběrač (botku) trolejbusu. Aplikaci zajišťuje vertikálně 

uložená tryska umístěná za sběračem, která pod tlakem aplikuje směs Pantotec DK 

na trolejový drát [18]. 

 

Obr. 2-15 Systém pro trolejbus IGRALUB TROLLEY BUS CWDS; (a) pohled na žlábkový sběrač trolejbusu 

s připojeným modulem postřiku; (b) pohled na systém shora [18] 
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Dle materiálu výrobce směs po ranní aplikaci účinkuje přes celý den, v případě noční 

námrazy je nutná opětovná aplikace [18]. 

2.3.5 Dipsa FroSTOP 

S jiným přístupem k bezkontaktnímu nanášení přišla italská firma Dipsa. Namísto 

soustavy trysek, které jsou selektivně aktivovány podle polohy troleje, je použita pouze 

jedna tryska na samostředicí hlavě, se kterou víceosý mechanismus pohybuje a natáčí ji tak, 

aby se vždy nacházela přesně pod trolejí. Hlava obsahuje tři válce, z nichž jeden, centrální, 

se odvaluje po troleji, ke které je přitlačován, a dva boční, umístěné symetricky vůči 

centrálnímu válci, zajišťují správné navedení trolejového drátu, který pod úhlem přichází 

do kontaktní oblasti (výměnná pole, křížení vodičů nad výhybkami apod.).  

Výškovou korekci systému v místě s proměnlivou výškou trolejového drátu zajišťuje 

teleskopický válec, který také přímo ovlivňuje přítlak centrálního válce.  

Systém také umožňuje korekci polohy v traťovém oblouku, kde je jedna kolejnice vůči druhé 

uložena s převýšením. Náklon vozidla tak kompenzuje servomechanismus spojený se 

senzorem, čímž je hlava s tryskou stále držena ve vodorovné poloze. Pohon systému 

zajišťuje elektrická jednotka a kompresor doplněný o vysoušeč vzduchu. 

Aplikovaná směs je na bázi teflonu, který je přítomen ve formě mikrokuliček, 

vázaných na transportní kapalinu. Kapalina se následně odpaří a teflon na troleji vytvoří 

tenkou vrstvu, která svými hydrofobními vlastnostmi zabraňuje ulpívání vody na povrchu. 

Elektrický náboj směsi je navíc upravován tak, aby byl opačný k náboji trolejového drátu, 

čímž dochází k ještě efektivnějšímu nástřiku a spotřeba směsi se tak pohybuje kolem 

hodnoty 1 l∙km-1 [20]. 

Výrobce uvádí rychlost vozidla 30 km∙h-1 a dobu působení směsi 30 až 60 dní. 

 

Obr. 2-16 Fotografie systému FroSTOP od fy. Dipsa; (a) celkový pohled na servisní vozidlo při aplikaci;  

(b) pohled na aplikační člen [20] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

Usazování ledu na vodičích elektrických vedení lze v praxi předejít včasnou aplikací 

vhodných prostředků na povrch vodiče. V mnoha případech tuzemských provozovatelů 

trakčních vedení však preventivní ošetření vůbec není řešeno a přírůstky ledu jsou 

odstraňovány pouze průjezdem běžných vozidel. Takové opatření je nedostatečné a nelze 

od něj očekávat, že zamezí kolapsům dopravy. 

V dnešní době existuje několik komerčně dostupných produktů, kterými lze 

preventivní ošetření trolejového vedení provést. Každý z těchto produktů má oproti ostatním 

jisté přínosy, ale i negativa, a neexistuje tak jeden, který byl ve všech ohledech optimální.  

Cílem každého provozovatele jistě bude co nejvíce snížit provozní náklady, které 

jsou přímo ovlivněny množstvím spotřebovaného nemrznoucího prostředku, a tedy co 

nejvíce snížit spotřebu. Systémy s nízkou spotřebou ale nedosahují vyšších provozních 

rychlostí, a proto mohou brzdit okolní provoz. Jejich provoz je tedy možný pouze 

ve večerních a nočních hodinách. Provoz ve vyšších rychlostech pak nutně přináší i vyšší 

spotřebu směsi, a tím i vyšší provozní náklady. Provozovatel tak musí zvážit, co je pro něj 

prioritou. 

3.2 Analýza a zhodnocení rešerše 

Provedená patentová rešerše ukazuje, že nárokovaná zařízení jsou velmi různorodá a 

lze je podle podoby aplikačního členu rozdělit na dvě základní kategorie – systémy kontaktní 

a systémy bezkontaktní. Většina zařízení je servisního charakteru a neumožňuje montáž 

na stávající sběrače proudu. 

U kontaktních systémů je aplikační člen v přímém kontaktu s trolejovým vedením, 

na kterém zanechává vrstvu nemrznoucího prostředku. Jako aplikační člen lze s výhodou 

použít příčně uložený válec [5], [9], kartáče [4], [8], popř. lze směs aplikovat přímo 

upraveným smykadlem sběrače [7]. Většina kontakt. systémů je vybavena sběrnou vanou 

pro přebytek aplikované směsi, tento přebytek se poté vrací do oběhu. Vlivem přímého 

kontaktu s trolejovým drátem je nutné počítat s postupným znečištěním aplikačního členu 

uhlíkem, který se na trolej dostává z uhlíkových smykadel sběračů vozidel.  

V případě bezkontaktního nanášení je směs aplikována na trolejové vedení 

prostřednictvím trysky (nebo soustavou trysek). Tyto systémy téměř vždy pro svou funkci 

využívají senzory polohy troleje [6], [7], [10], [13]. Při použití soustavy trysek umístěných 

v řadě je podle polohy troleje řízena aplikace pouze těmi tryskami, které jsou v blízkosti 
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troleje. V případě použití pouze jediné trysky je pomocí senzoru řízena poloha aplikační 

hlavy, kterou víceosý mechanismus udržuje stále ve stejné pozici vůči troleji [13]. Pouze 

v jednom případě jsou trysky pevně namířeny do jednoho bodu a aplikace probíhá všemi 

současně [11].  

Cílem japonského patentu JPH07891A z roku 1993 bylo vyvinout systém, který 

nahradí lidského činitele při ručním preventivním nanášení nemrznoucí kapaliny 

na trolejový drát, která je časově i pracovně náročná. Patent se také dále vymezuje vůči 

použití trysek k nanášení pomocí rozprašování, jelikož při tomto procesu vzniká oblak 

rozprášeného média, kde se většina směsi rozptýlí do okolního vzduchu a pouze menší část 

skončí na povrchu trolejového drátu, což je nepraktické a dochází k plýtvání. Tvůrci zařízení 

tak navrhují dvojici rotujících kartáčů s kontaktním přenosem kapaliny, zároveň na zařízení 

umísťují jednotku pro sběr přebytku kapaliny z troleje, která by jinak po čase ukapávala 

na zem. Tento přebytek je zadržován v zásobníku a lze ho tak znovu využít [4]. 

U navrženého řešení se jako problematické může projevit směrové vedení celé aplikační 

hlavy pouze prostřednictvím jedné kladky. Profil kladky je sice tvaru “V“, aby ze stran 

přiléhala k trolejovému drátu, nicméně vlivem setrvačnosti může při zlomu troleje 

v traťovém oblouku dojít k výpadku zařízení z troleje. Výpadku pak lze předejít pouze jízdou 

nízkou rychlostí, což může blokovat ostatní dopravu. Dalším problémem je umístění 

nanášecích kartáčů nad úroveň trolejového drátu, kde se již nacházejí nosné armatury 

trolejového vedení, do kterých kartáče mohou narazit. 

Zcela odlišně přistupuje ke kontaktnímu nanášení německý patent 

DE202004008632U1 z roku 2004, který využívá zevnitř vlhčený plstěný válec odvalující se 

po trolejovém drátu, na kterém ulpívá vrstva nemrznoucího prostředku. Válec je k troleji 

přitlačován mechanismem vycházejícím z běžného polopantografu. I zde je pro případný 

přebytek směsi pod válcem umístěna záchytná vana [5]. V tehdejší době se jednalo o unikátní 

koncepci, která ukázala další možný směr vývoje kontaktního nanášení. Nenachází se 

v žádné kolizi s předchozími patenty. Z hlediska funkčnosti nelze najít zásadní nedostatek. 

Ve stejném roce vznikl také patent DE102004045904A1, který naopak navrhuje 

pro aplikaci skupinu trysek. U zařízení bylo cílem co nejvíce snížit spotřebu nemrznoucí 

směsi a minimalizovat kontaminaci životního prostředí nadbytečným rozprašováním, proto 

je využito zmíněného principu senzorů a selektivního aktivování jednotlivých trysek. Patent 

se distancuje od použití plstěného kontaktního válce (viz předchozí patent) z důvodu 

skapávání směsi z válce dolů [6]. To je v rozporu s nárokovou částí daného patentu, který 

pod válcem předpokládá umístění záchytné vany. Jako možné vysvětlení se nabízí to, že 

v roce 2004 nebylo ještě technické řešení s válcem natolik propracováno, jako je tomu dnes, 

kdy je problém vyřešen zmíněnou vanou. Jedná se o první z řady patentů, které navrhují 

bezkontaktní aplikaci pomocí trysek. I toto řešení bylo ve své době unikátní a nebylo v kolizi 

s žádným předchozím patentem. Princip činnosti je v zásadě jednoduchý a nelze u něj 

očekávat problémy, je však nutné počítat s rozstřikem směsi do okolí, což je vlastnost 
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každého bezkontaktního systému. Výhodou je také zachování funkce sběrače pro přenos 

elektrické energie do vozidla. 

Od stejných autorů jako poslední jmenovaný je také patent DE102011054610A1 

z roku 2011, kterým navazují na svůj předchozí patent. Důvody pro vznik patentu jsou 

prakticky totožné jako v roce 2004, změnilo se však navržené technické řešení. Místo 

skupiny trysek umístěných v samostatném modulu jsou aplikační body přesunuty přímo 

do smykadla sběrače, ze kterých je směs rozprašována na jeho povrch. Smýkáním troleje 

po sběrači se pak směs dostává na povrch troleje [7]. U tohoto patentu lze hovořit spíše 

o vylepšení původního návrhu, a to přímo původními autory. Proto nelze podobnosti 

s původním návrhem přímo nazvat kolizním stavem. Nicméně vydání patentu je v dnešní 

době již staženo. Z hlediska funkčnosti může nastat problém s otvory přímo ve smykadlu 

sběrače, které mohou negativně ovlivňovat jeho strukturální pevnost. Rovněž může dojít 

k zacpání otvorů materiálem obroušeným ze smykadla vlivem kontaktu s trolejí. 

Z roku 2011 je také patent ES2409085A2, který se věnuje kontaktnímu nanášení 

maziva na trolejový drát s cílem snížit opotřebení. Pro aplikaci jsou navrženy dvě řady 

kartáčů, přes které přejíždí trolejový drát, který se tímto pohybem maže. Mechanismus sběru 

přebytku maziva zde není navržen [8]. Jedná se o další způsob využití kartáčů k přenosu 

látky na trolejový drát. Oproti patentu JPH07891A se však jedná o kartáče uspořádané 

do řady, proto zde nelze spatřovat kolizi s předchozími patenty. U systémů s aplikací kartáči 

však celkově chybí zkušenosti z reálného provozu, tedy jakých provozních parametrů 

dosahují. Bez těchto dat nelze správně vyhodnotit vhodnost použití takových systémů. 

Čínský patent CN103447192A z roku 2013 navrhuje rovněž kontaktní aplikaci 

pomocí textilního válce, nicméně místo aplikace tryskou na vnitřní obvodovou plochu válce 

je v tomto případě celý válec máčen ve vaně s kapalinou. Dle autorů se má tímto zlepšit 

efektivita přenosu látky na trolej, protože kapalina nemusí prosakovat z vnitřku válce 

na vnějšek, čímž se má i údajně zvýšit rychlost aplikace. Přítlak zařízení k troleji, stejně jako 

u příbuzného patentu, zajišťuje mechanismus polopantografu [9]. Ve vztahu k patentu 

DE202004008632U1 dochází ke změně způsobu vlhčení nanášecího válce, nicméně celkový 

princip funkce zůstává stejný a tím se čínský patent částečně dostává do kolize. Vnější 

vlhčení válce ponorem do vany se směsí přímo vylučuje jakoukoliv schopnost regulace 

aplikovaného množství, proto nelze vyloučit, že směs bude na trolej aplikována 

v nadměrném množství, což zapříčiní skapávání směsi z troleje. Tím dochází k plýtvání 

směsí a k možné kontaminaci půdy. 

Následuje patent WO2016020301A1 z roku 2014, který se vrací zpět k aplikaci 

rozprašováním pomocí soustavy trysek. Motivací pro vznik tohoto patentu měla být 

skutečnost, že výchozí patent DE102004045904A1 (z r. 2004) je příliš obecný a nevhodný 

pro aplikaci na trolejová vedení o napětí vyšším než 1 kV. Navržena je tedy úprava 

pro provoz pod napětím až 25 kV, spočívající ve vymístění aplikačních trysek do takové 

vzdálenosti, kde nehrozí přeskok elektrického proudu a vznik elektrického oblouku. Dalším 

cílem je také zvýšit rychlost aplikace, která do té doby byla údajně pouze kolem 20 km∙h-1 
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[10]. Tento patent do velké míry vychází z původního patentu z roku 2004 a změny se 

soustředí spíše na uzpůsobení zařízení pro provoz pod vyšším napětím. Princip funkce 

zůstává stejný a lze tak identifikovat částečnou kolizi. Z provozního hlediska lze očekávat 

podobné vlastnosti jako u výchozího patentu. 

V roce 2017 vznikl patent RU175298U1 s cílem navrhnout systém bezkontaktního 

nanášení, který se zcela obejde bez senzorů polohy trolejového drátu. Dle autorů jsou 

senzory citlivé na rušení např. vlivem sněhu, bouřky nebo elektromagnetického pole, čímž 

vzniká zpoždění v přenosu signálu a při rychlých změnách boční výchylky troleje pak trolej 

může zůstat směsí neošetřena. Navrženy jsou tak dvě dvojice trysek, každá z jedné strany 

sběrače, které jsou pevně namířeny do společného průsečíku na troleji. Přítomen je pouze 

jeden ventil, takže aplikace probíhá všemi současně. Tím odpadá jakákoliv nutnost snímat 

polohu troleje [11]. Jedná se o další originální přístup k bezkontaktnímu nanášení, který je 

v mnohém odlišný od předchozích řešení. Zvolené rozmístění trysek a jejich funkce 

nepředstavují kolizi s předchozími patenty. Aplikaci čtyřmi tryskami současně lze však 

označit za silně nepraktickou. Spotřeba aplikované směsi znatelně vzroste.  Nevhodné je 

rovněž pevné namíření trysek do jednoho průsečíku, který je v čase neměnný. Trolejový drát 

je obvykle zavěšen klikatě s boční odchylkou v rozmezí -350 až +350 mm, proto namíření 

trysek do jednoho bodu nemusí vždy zajistit správné nanesení směsi na povrch troleje. Směs 

bude rozstřikována “do prázdna“. Výhodou ovšem je montáž na běžné sběrače, u kterých 

jsou zapotřebí spíše jen minimální úpravy. 

S podobnou premisou vznikl v roce 2018 patent RU2699202C1, ten se však ohrazuje 

nejen vůči použití senzorů, ale také celkově vůči bezkontaktnímu způsobu nanášení. 

Hlavním argumentem je plýtvání nákladnou nemrznoucí směsí rozstřikováním, při kterém, 

jak bylo již zmíněno, vzniká oblak rozprášené směsi, kde většina se pouze rozptýlí 

do vzduchu a je nevyužita. Tím roste spotřeba směsi a s ní spojené náklady. Z toho důvodu 

je v patentu navržen mechanismus lopatek na rotující hřídeli, kterými je docíleno víření 

kapaliny a ta poté smáčí povrch troleje [12]. Také u tohoto patentu lze hovořit o velmi 

originálním, neotřelém řešení, které se téměř ve všem odlišuje od předchozích patentů. Jedná 

se tak o zcela bezkolizní návrh. Z pohledu praktického využití je poměrně obtížné si 

představit aplikaci smáčením troleje vlivem proudění vzniklým rotací lopatek ve vaně se 

směsí. Vana v takovém případě musí být naplněna až po horní okraj. Při náklonu koleje 

v traťových obloucích pravděpodobně dojde k vylití směsi ven z vany, stejně tak 

na nerovnostech způsobených vadnou geometrickou polohou koleje. 

Se zcela jiným přístupem k bezkontaktnímu řešení přišel patent EP3511200A1 

z roku 2019, jehož cílem je přijít s novým řešením nanášení nemrznoucí látky na trolejový 

drát, včetně vyhodnocení míry jeho opotřebení. Patent navrhuje aplikaci pouze jedinou 

tryskou, kterou je však pohybováno tím způsobem, že je stále udržována přesně pod trolejí. 

Pohyb obstarává mechanismus, který dokáže kompenzovat směrové a výškové změny 

polohy trolejového drátu [13]. Ve vztahu k ostatním bezkontaktním řešením se jedná o další 

unikátní přístup, který nastiňuje další možný pohled na tento typ nanášení. Z pohledu 
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předchozích řešení se patent nenachází v jakékoliv kolizi. Z praktického hlediska lze oproti 

jiným bezkontaktním řešením očekávat nižší spotřebu směsi, vyplývající z aplikace pouze 

jedinou tryskou. Systém je pro svou funkci závislý na informacích ze senzoru, kterým je 

řízeno i výškové ustálení. Při rychlých změnách výšky troleje tak může nastat krátkodobý 

dotyk se zařízením, které nestíhá reagovat na změnu výšky. To může mít za následek zkrat. 

Z výše uvedeného vyplývá, že patenty jsou vůči sobě převážně v bezkolizním stavu, 

a případné kolize vznikají uzpůsobením staršího patentu konkrétním provozním 

požadavkům. Často je argumentováno v neprospěch bezkontaktního nanášení [4, 12] tím, že 

při rozprašování tryskami dochází k nízkému využití nemrznoucí směsi, která pouze z malé 

části skončí na povrchu trolejového drátu a z velké části znečišťuje okolní vzduch, 

do kterého se rozptýlí zcela bez užitku. Tento nedostatek lze označit za hlavní nevýhodu 

bezkontaktních systémů. U ruských patentů se rovněž objevuje kritika vůči použití senzorů 

[11, 12], které při rušení vnějšími vlivy nemusí správně fungovat. U kontaktních systémů se 

tyto neduhy nevyskytují. Všechny patenty navrhují systémy pro kolejovou dopravu a nedá 

se tak počítat s využitím pro trolejbusy. 

V oblasti komerčně dostupných systémů dominují systémy bezkontaktního nanášení, 

a to především k použití pro kolejová vozidla [16], [17], [18], [20]. Pouze v jednom případě 

je nabízen systém určený pro trolejbus [18]. Ukazuje se však, že případná montáž na běžná 

vozidla pro cestující je problematická, protože zařízení ke svému chodu potřebuje různé 

podpůrné systémy, které je zapotřebí někam umístit. Zábor prostoru pro cestující je 

nevýhodný z hlediska snížení přepravní kapacity. Jako možnost se jeví uložení veškeré 

potřebné technologie do kontejneru na střechu vozidla, zde se však u nízkopodlažních 

vozidel již nacházejí kontejnery pohonu, klimatizace aj., mezi kterými nemusí být další 

prostor. Bylo by tedy nutné, aby s přidáním zařízení proti námraze počítal již výrobce 

daného vozidla.  

Tab. 3-1 Porovnání provozních parametrů komerčně dostupných systémů [14, 15, 16, 19, 20] 

Systém Výrobce 
Způsob 
aplikace 

Max. 
rychlost 
[km∙h-1] 

Spotřeba 
směsi 
[l∙km-1] 

Tlak 
směsi  
[bar] 

Teplota 
při aplik. 

[°C] 

Interval 
reaplikace 

[dny] 

NIS 
Stemmann-

Technik 
kontaktní 

válec 
30 0,2 – +5 až -3 2–3 

ProFil 3V Kummler+Matter 
soustava 

trysek 
65 

1,3 (při 50 
km∙h-1) 

4,5 0 až -20 5–7 

CWDS REBS 
soustava 

trysek 
40 – – až -30 – 

Trolley 
Bus 

CWDSa 
IGRALUB 

jedna tryska 
pro každý 

sběrač  
– – – až -30 cca 1 

FroSTOP Dipsa jedna tryska 30 1 – – 30–60 

a: zařízení nemá oficiální název 
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Komerčně dostupné systémy lze z hlediska jejich vlastností porovnat v Tab. 3-1. 

I přes chybějící data od některých výrobců tabulka podporuje závěry patentové rešerše, a to 

vysokou spotřebu směsi v případě bezkontaktní aplikace tryskami, která je však v jednom 

případě vyvážena vysokou rychlostí až 65 km∙h-1. Naopak u kontaktního systému je spotřeba 

násobně nižší, ovšem za cenu maximální rychlosti pouze kolem 30 km∙h-1. Interval 

reaplikace je u všech systémů přímo závislý na počasí, rovněž také záleží na hustotě provozu. 

3.3 Cíl práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout koncepty nových systémů pro aplikaci 

látek proti tvorbě námrazy na trolejová vedení. Koncepty vycházejí z kritického zhodnocení 

relevantních patentů a existujících komerčních produktů. Cílem je navrhnout nové řešení, 

které odstraňuje hlavní nedostatky předchozích systémů, případně také přijít s takovým 

řešením, které na trhu zatím zcela chybí. Dalším cílem je vyhodnotit silné a slabé stránky 

navržených řešení. 

 Z rešerše vyplývá velká díra na trhu v oblasti systémů určených pro trolejbusy. 

Dohledat lze pouze jediný, a to bezkontaktní systém. U prvního konceptu je tedy cílem 

vytvořit alternativu pro trolejbusovou dopravu, a to systém kontaktního nanášení. V případě 

druhého konceptu je cílem navrhnout systém pro kolejovou dopravu (tramvaje, popř. 

železnici), který bude kombinovat kontaktní a bezkontaktní aplikaci do jednoho systému, 

ve kterém bude možné zmírnit nedostatky zmíněných systémů.  
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4 KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ  

Jak bylo nastíněno výše, v práci je řešen návrh dvou konceptů, které budou v dalších 

kapitolách dále rozvíjeny a hodnoceny. Na základě zjištěných skutečností ohledně již 

existujících produktů, mezi kterými výrazně absentují systémy pro trolejbus, je cílem 

prvního konceptu návrh takového systému, který by byl protiváhou k zatím jedinému 

komerčnímu produktu na trhu.   

U tramvajových systémů, resp. celkově systémů pro kolejovou dopravu, je výběr 

bohatší a komerčně dostupných je zde hned několik různých produktů. Cílem druhého 

konceptu je tedy vývoj zařízení primárně určeného pro montáž na tramvajová vozidla, 

při jeho návrhu budou spojeny obě metody nanášení do jednoho celku s cílem optimalizovat 

provozní parametry. 

4.1 Koncept zařízení pro trolejbus 

Trolejbusy se pohybují po dvouvodičové trakční síti, kde jednotlivé vodiče mají jinou 

polaritu a jsou tak vůči sobě izolovány. Zařízení proti námraze toto musí respektovat a řešit 

to samostatným zařízením pro každý pól vedení. V úvahu proto nepřichází jeden společný 

nanášecí člen. Pro koncept byla jako nejvýhodnější zvolena varianta připojení aplikačního 

členu přímo na stávající žlábkový sběrač (“botku“), čímž sběrač zastane jak funkci odběru 

elektrické energie, tak funkci aplikace směsi proti námraze. 

 

Obr. 4-1 Koncept zařízení pro trolejbus 
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Pro sběr proudu vozidla využívají žlábkové sběrače, které, jak napovídá název, 

využívají žlábek pro směrové vedení po troleji. To vozidlům umožňuje vybočovat do strany, 

aniž by došlo k výpadku sběrače z vedení. Při pevném spojení nanášecí jednotky 

se sběračem lze dosáhnout toho, že nanášecí jednotka je vždy natočena do stejného směru 

jako sběrač. Natáčení navrženého zařízení funguje v zásadě stejně jako u běžného trolejbusu, 

a to dvojicí čepů, kde jeden je uložen vertikálně (Obr. 4-1, číslo (1)) a druhý horizontálně 

(2). Tímto je umožněna rotace kolem dvou os, čímž je zajištěno bezproblémové natočení 

sběrače do jakéhokoliv směru. 

Jako nanášecí člen bude sloužit kladka z prodyšného pěnového materiálu, kterým 

bude z vnitřního rozvodu směrem k vnějšímu povrchu prosakovat nemrznoucí kapalina, 

která bude smáčet trolejový drát. Vzhledem k tomu, že kladka nebude se zbytkem zařízení 

spojena pevně, ale přes skupinu pružin umožňujících výkyv do stran, středová drážka kladce 

umožní přesně následovat směrové vedení troleje. Pružný výkyv najde uplatnění 

při průjezdu ostrých obloučků na troleji.  

Spodní část aplikační jednotky bude tvořit plechová vana, do které bude z kladky 

skapávat případný přebytek nemrznoucí směsi. Ve vaně bude přítomen výstupní otvor 

pro odvod přebytečné směsi, která bude znovu využita. 

 

Obr. 4-2 Řez aplikační jednotkou v rovině pružin 

4.2 Koncept zařízení pro tramvaj 

Jak bylo řečeno, koncept pro tramvajovou dopravu si dává za cíl skloubit kontaktní a 

bezkontaktní řešení do jednoho celku, čímž dojde k optimalizaci provozních parametrů obou 

systémů a zmírnění hlavních nedostatků. 

Pro dosažení vysoké rychlosti aplikace se jeví jako výhodné použití trysek 

k rozprašování směsi směrem k troleji, které má však řadu nevýhod. Tou hlavní je vysoká 

spotřeba daná velkým rozstřikem směsi mimo trolejový drát, na který směs dopadne jen 

z části a většina je bez užitku rozptýlena do vzduchu. Také dochází ke skapávání směsi 

z troleje na zem, což s předchozím nedostatkem znamená znečištění životního prostředí. 
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Pro zmenšení těchto nevýhod je navržena semikontaktní aplikace pomocí trysek, 

za kterými se v těsné vzdálenosti odvaluje válec. Ten jednak zachycuje směs, která by jinak 

skápla z troleje dolů, a také tvoří částečnou bariéru oblaku směsi, který vychází z trysek a 

který by se jinak rozptýlil do vzduchu. Trysky jsou ze stran namířeny do jednoho pevného 

průsečíku, což přináší výhodu v tom, že je trolejový drát ošetřen ze spodní strany a také 

z boků. Dochází tak ke spolehlivější eliminaci námrazového jevu. Pro válec je předpokládán 

prodyšný materiál s dobrou absorpční vlastností. V případě přesycení válce směsí bude 

přebytek skapávat do záchytné vany, odkud bude odváděn k dalšímu využití. 

 

Obr. 4-3 Princip funkce u konceptu zařízení pro tramvajová vozidla 

Tím, že jsou trysky namířeny do pevného bodu, vyvstává nutnost s celou aplikační 

jednotkou pohybovat tak, aby byl průsečík směrově i výškově stále v troleji. K tomu bude 

sloužit zdvihací mechanismus pro pohyb do výšky a rotační aktuátor pro potřeby natočení. 

Řízení mechanismu bude vycházet z aktuální polohy trolejového drátu, kterou bude snímat 

kamera s širokoúhlým záběrem. 

 

Obr. 4-4 Schéma zdvihacího mechanismu 

 Vzhledem k použití trysek a absorpčního válce není možné navrženým zařízením 

do vozidla přenášet elektrickou energii. Předpokládá se tedy montáž na servisní vozidlo 

se samostatným sběračem proudu. 
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5 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Vzhledem k celkovému pojetí práce, která je koncepčního charakteru, se tato kapitola 

věnuje především detailnějšímu popisu zařízení základně popsaných v části Koncepční 

řešení. 

5.1 Konstrukce zařízení pro trolejbus 

5.1.1 Aplikační jednotka 

Aplikační jednotku bude tvořit základní plechová vana ze svařeného plechového 

dílu, ke které budou upevněný spodní bloky pro dosedání tlačných pružin. Pružiny budou 

vytvářet potřebný přítlak aplikační kladky k troleji, po které se bude kladka samovolně 

odvalovat jízdou vozidla. Trny pružin budou mít kónický profil, který umožňuje částečný 

výkyv do stran, což vozidlo využije při průjezdu přes obloukové svorky o malém poloměru. 

K hornímu konci pružin budou přiléhat horní bloky, které budou mít otvor pro uložení 

kladky. Kladka je navržena z prodyšné pěny, kterou bude z vnitřního kanálu prosakovat 

na povrch nemrznoucí směs. Vtiskem kladky do troleje vlivem přítlaku dojde k ulpění směsi 

na jejím povrchu. Kladka bude uložena na duté závitové tyči zakončené vnitřním závitem, 

na který bude našroubováno 90° koleno k připojení přívodní hadice. 

 

Obr. 5-1 Zobrazení aplikační jednotky v částečném řezu 
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Základní plechová vana bude sloužit pro zachycení případného přebytku nemrznoucí 

směsi, který by jinak skápl z nanášecí kladky. Aby se zachycená směs ve vaně nehromadila, 

bude v ní přítomen výstupní otvor, ze kterého bude opět přes 90° koleno odcházet výstupní 

hadice. Pro upevnění aplikační jednotky k nosné části systému budou ve vaně dvě průchozí 

díry pro šrouby. Ke svislým bokům vany bude připevněn plechový kryt celého zařízení, 

který sníží vnikání nečistot. Plechový kryt byl s ohledem na dobrou sestavitelnost rozdělen 

na čtyři samostatné plechy, kde každý přiléhá k jedné straně vany. 

5.1.2 Nosný mechanismus 

Nosný mechanismus tvoří samotný sběrač proudu doplněný o spojovací prvek 

pro nanášecí jednotku. Spojovací prvek bude tvořen dvěma plechovými díly. Prvním dílem 

je plechová konzola držící pomocí zmíněné dvojice šroubů vanu aplikační jednotky. Na něj 

navazuje druhý díl, kterým je samotný spojovací plech. Ten se již připojuje k nosiči sběrací 

hlavice, který byl pro tento účel opatřen závitovými dírami.  

Vzhledem k tomu, že celá aplikační jednotka je značně vzdálena od horizontálního 

čepu rotace, vlivem přidané váhy by sběrač vůči ose rotace nebyl v momentové rovnováze. 

Proto je navržena menší tlačná pružina, která bude působit proti váze zařízení. Jako trny 

pružiny budou sloužit dříky šroubů, kterými bude pružina uchycena na jedné straně 

ke spojovacímu plechu a na straně druhé ke konzole vertikálního čepu, který byl pro tento 

účel upraven. Zbytek zařízení tvoří běžný žlábkový sběrač. 

 

Obr. 5-2 Zobrazení sběrače s nosnými prvky pro aplikační jednotku 
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5.2 Konstrukce zařízení pro tramvaj 

5.2.1 Aplikační jednotka 

Základním prvkem aplikační jednotky je plechová vana, která je navržena jako 

svařený plechový díl. K ní budou pomocí šroubů připevněny ložiskové jednotky tvořící 

uložení záchytného válce. Válec bude z absorpčního materiálu, který mu umožní dobře 

vstřebávat přebytek směsi rozprášený dvojicí trysek. Válec se bude samovolně odvalovat 

po troleji jízdou vozidla a v případě, že bude směsí zcela nasycen, bude tato směs skapávat 

do zmíněné plechové vany. Vana bude opatřena výstupním otvorem, kterým bude 

přebytečná směs odcházet k opětovnému využití. 

Každá z trysek bude připevněna na samostatný plechový díl, který bude šrouby 

přimontován k bočním stěnám základní vany. V těchto bočních stěnách budou místo 

prostých děr vytvořeny na výšku orientované drážky, které umožní drobnou výškovou 

korekci trysek. Část aplikační jednotky, především ze strany válce, na kterou nedopadá 

rozprášená směs z trysek, bude zakryta plechovým dílem. Pro zajištění hladkého navedení 

vodičů křížících ošetřovaný trolejový drát budou z obou stran aplikační jednotky umístěny 

naváděcí rohy, které budou od konců záchytného válce vybíhat šikmo dolů.  

Z pohledu jízdy před tryskami bude umístěna širokoúhlá kamera snímající polohu 

troleje. Ta bude vysílat signály k natáčení celého mechanismu tak, aby byl proud směsi 

z aplikačních trysek stále soustředěn do bodu nacházejícího se na trolejovém drátě. 

 

Obr. 5-3 Pohledy na aplikační jednotku shora a zepředu  
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5.2.2 Nosný mechanismus 

Konstrukce mechanismu vychází z potřeby neustále měnit polohu aplikační jednotky 

kvůli proměnlivé poloze trolejového drátu. Trolejový drát je zpravidla zavěšen klikatě 

se střídající se boční výchylkou -350 až +350 mm. Proto se bude celý mechanismus podle 

boční výchylky pomocí pneumatického rotačního aktuátoru natáčet. Spodní, fixní, strana 

aktuátoru bude upevněna k základní nosné konstrukci, která bude přes čtveřici izolátorů 

uložena na střeše servisního vozidla. 

K otočné straně aktuátoru bude šrouby připevněn blok uchycení ramen pákového 

mechanismu. Blok bude odsazen od osy rotace aktuátoru a bude tak částečně vyrovnávat 

momentové zatížení od váhy aplikační jednotky. Pro úplné vyrovnání bude k bloku 

upevněno ještě protizávaží. Pákový mechanismus budou tvořit dvě paralelní ramena z trubek 

délky 2200 mm, v jejichž koncích budou umístěny pneumatické válce, které umožní další 

prodloužení o cca 1400 mm. Vysunutí pneumatických válců bude probíhat současně, čímž 

bude aplikační jednotka držena stále vertikálně, a toto vysunutí bude využito pro činnost 

zařízení při běžných výškách trolejového vedení (5,5–5,6 m od temena kolejnice). 

Zkrácenou konfiguraci se zasunutými válci bude servisní vozidlo využívat při transportu, 

tedy s nečinným nanášením směsi, a případně také při nanášení v úsecích se sníženou výškou 

trolejového drátu (podjezdy, tunely apod.). 

Pro vyvození patřičného zdvihu zařízení bude systém vybaven ještě jedním 

pneumatickým válcem, který bude na jedné straně uchycen k otočné, přírubové straně 

aktuátoru a na straně druhé ke spodnímu ramenu pákového mechanismu. V místě připojení 

válce k ramenu budou obě ramena z obou stran propojena spojovacím členem, který sílu 

od zdvihu přenese i na horní rameno. 

 

Obr. 5-4 Pohled na zdvihací mechanismus s výsuvným koncem 
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Napojení plechové vany aplikační jednotky na zdvihací mechanismus je zajištěno 

samostatnou spojovací konstrukcí. Jedná se o svařenec z ocelových profilů, který se šrouby 

připojuje ze stran plechové vany, a také je na něm umístěna jednotka kamerového snímání 

polohy troleje. 

Umístění nanášecího zařízení je předpokládáno na střechu servisního vozidla, které 

bude pro přenos elektrické energie používat samostatný sběrač. Použitím výsuvných 

pneumatických válců dochází k úspoře místa a zařízení zabírá přibližně stejně prostoru, co 

běžný sběrač. 
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6 DISKUZE 

Koncepční varianty vycházejí z poznatků získaných v rešeršní části této práce, a to 

z komerčně dostupných systémů a relevantních patentů. Byly identifikovány chybějící 

produkty na trhu a také možnosti optimalizace parametrů již existujících řešení. 

Koncept systému pro trolejbus nově navrhuje kontaktní aplikaci pomocí kladky. Jedná 

se o řešení, které na trhu zcela chybí. Kontaktní aplikací lze docílit nízké spotřeby 

nemrznoucí směsi v porovnání s nanášením tryskami. Je možná snadná regulace aplikace 

změnou množství dopravované směsi. Směs je také aplikována přesně na povrch vodiče a 

nedochází ke kontaminaci životního prostředí. Případný přebytek směsi z kladky skápne 

do záchytné vany, odkud je odváděn pro opětovné využití, čímž nedochází k zbytečnému 

plýtvání. Zařízení také umožňuje průjezd ostrých zlomů trolejového vedení, kde je použita 

nedostatečně dlouhá oblouková svorka. Nanášecí kladka má schopnost vratného výkyvu 

do strany pomocí pružin, po překonání oblouku dochází k návratu do roviny sběrače.  

Nevýhodou může být omezení rychlosti při aplikaci, čímž může docházet k blokování 

ostatní dopravy. Současný stav poznání nicméně nepopisuje, co je důvodem omezené 

rychlosti kontaktní aplikace, a proto nelze určit řešení, jak mu předcházet. Nezanedbatelný 

vliv může mít přidání váhy na sběrací hlavici. Při průjezdu oblouků trolejového vedení 

ve vysoké rychlosti dochází vlivem zvýšení hmotnosti k nárůstu setrvačných sil, které 

mohou způsobit výpadek sběrače. Je pak nutné rychlost snížit a sledovat místa ostrých zlomů 

troleje, kde je riziko vypadnutí sběrače největší. To je na druhou stranu částečně řešitelné 

použitím lehkých materiálů (hliník, dural aj.). Vlivem přidané váhy by rovněž stávající 

pružiny v základně sběrače negenerovaly dostatečný přítlak sběrací hlavice k trolejovému 

vedení, proto bude nutná výměna pružin za typ o větší tuhosti. 

 Koncept zařízení pro tramvaj kombinuje bezkontaktní trysky a kontaktní válec 

do jednoho systému. Tím vzniká nová koncepce, která doposud neexistuje. Hlavní problém 

při nanášení tryskami je velký rozstřik směsi do prostoru, která je tak využita pouze z malé 

části. Tomu má zabránit kontaktní válec, který částečně zachytává oblak směsi z trysek, a 

také slouží pro sběr přebytku směsi z trolejového drátu, který by jinak z povrchu skápl. Válec 

je navržen z absorpčního materiálu, který dokáže směs účinně zadržovat. Po úplném 

nasycení válce z něj začne směs skapávat do záchytné vany, odkud bude sváděna pro 

opětovné využití. Tímto způsobem dochází ke snížení jinak vysoké spotřeby směsi 

při bezkontaktním nanášení.  

Výhodou je vysoká rychlost při aplikaci, známá z ostatních bezkontaktních systémů, 

které bylo dosaženo při nižší spotřebě. Nasměrováním trysek ze stran do společného 

průsečíku dochází k ošetření povrchu troleje nejen ze spodní strany, ale také z boků. Tím 

dochází ke snížení rizika námrazových jevů, protože trolej je tak ošetřena na větší ploše. 

Použitím výsuvných pneumatických válců šlo docílit toho, že zařízení je možné instalovat 

na střechu vozidla a není tak zapotřebí vytvoření pracovní plošiny v úrovni podlahy. 

Ve sklopeném stavu zařízení zabírá stejně prostoru jako běžný sběrač proudu. 
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 Nevýhodou stále zůstává středně vysoká spotřeba směsi, která je také dána 

nemožností zcela eliminovat rozstřik mimo trolejový drát. Při správném nastavení proudu 

z trysek lze však tento nedostatek dále odstraňovat. Jako nevýhodu lze do jisté míry označit 

i nutnost složitějšího zdvihacího mechanismu, který musí kontinuálně zajišťovat správné 

umístění aplikační jednotky. Nicméně to je nutnost u jakéhokoliv bezkontaktního systému, 

který pro činnost nepoužívá skupinu selektivně aktivovaných trysek.  
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7 ZÁVĚR 

Rešeršní část práce začíná s uvedením do problematiky námrazy na trakčním vedení, 

proč je nutné ji předcházet a jakým způsobem tak lze učinit. Protože usazování ledu 

na vodičích jde účinně potlačit aplikací specifických chemikálií, přináší práce zevrubný 

přehled o systémech, které tyto látky dokáží na trolejový drát aplikovat. Tyto systémy se dělí 

na dvě základní kategorie, které jsou následně popsány. Na základě těchto poznatků byly 

navrženy dvě koncepční varianty. V prvním konceptu je navrženo nové nanášecí zařízení 

pro trolejbus, využívající kontaktní aplikaci pomocí kladky. Druhý koncept navrhuje nové 

zařízení pro tramvaj, které kombinuje použití trysek a válce do jednoho systému. V části 

konstrukčního řešení jsou oba koncepty dále rozvíjeny a popisovány. V diskuzní části jsou 

následně koncepty kriticky zhodnoceny, s vyjmenováním jejich silných i slabých stránek. 

Dochází tak ke splnění všech stanovených cílů.   
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