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Úvod

Úvod
Cíle
V tomto modulu se budete věnovat prohlubování znalostí mechaniky kolejové
jízdní dráhy, problematiku vad kolejnic, broušení kolejnice a použití
železničního svršku na mostních konstrukcích. Mechanika kolejové jízdní
dráhy je zaměřena především na základy dynamického chování konstrukce
koleje.

Požadované znalosti
Pro pochopení uvedené látky je nezbytná znalost konstrukce železničního svršku, tj. jednotlivých konstrukčních součástí – kolejnic, pražců, systémů upevnění kolejnic na pražci a kolejového lože. Dále je nezbytné znát statickou analýzu
a posouzení konstrukce železničního svršku, tj. základní statické modely, způsob statického působení a roznos zatížení v konstrukci koleje.

Doba potřebná ke studiu
Studium si rozdělte do šesti bloků:
• Dynamická soustava vozidlo kolej
• Dynamické vlastnosti koleje
• Vady kolejnic
• Broušení kolejnic
• Železniční svršek na mostech
• Bezstyková kolej na mostech
Předpokládáme, že látku každého bloku budete studovat vždy dvě hodiny. Jednu hodinu potom strávíte procvičením probrané látky na kontrolních otázkách
a příkladech. Celkem předpokládáme, že u tohoto modulu strávíte 18 hodin.

Klíčová slova
dynamická analýza konstrukce koleje, kolejnicové vady, broušení kolejenic,
železniční svršek na mostech
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2

Dynamická analýza konstrukce železniční
trati
2.1

2.1.1

Dynamická soustava vozidlo – kolej
Dynamická soustava

Řešení většiny konstrukčních problémů spočívá ve správném pochopení dynamických účinků působících v konstrukci železniční tratě. Velmi dobře je popsána interakce mezi vozidlem a kolejí ve svislém směru pomocí matematických modelů. I nejjednodušší modely musí zahrnovat jak model koleje, tak
model železničního vozidla. Takový nejjednodušší model je na Obr. 1.
Vozová skříň
Sekundární vypružení
Podvozek
Primární vypružení

Hertzova pružina
Kolejnice
Podložky pod kolejnice
Pražce
Pražcové podloží

Obr. 1 – Model dynamické soustavy vozidlo – kolej
Dynamické jevy se u soustavy vozidlo – kolej projevují v širokém rozsahu
frekvencí: od 0,5 – 1 Hz pro příčná a svislá zrychlení skříní vozidel po 2000
Hz, buzené nepravidelnostmi na jízdních plochách kolejnic a kol. Primární
vypružení mezi dvojkolím a podvozkem zachycuje a tlumí vibrace vzniklé na
kontaktu kolo – kolejnice. Sekundární vypružení zachycuje a tlumí nižší frekvence. V konstrukci tratě primární vypružení představuje konstrukce upevnění
kolejnice – pružné podložky a svěrky, sekundární vypružení je vytvořeno pomocí kolejového lože.

2.1.2

Dynamické principy

Zkoumání dynamických účinků v železniční koleji znamená zkoumat odezvu
na dynamické zatížení. Časový průběh zatížení je zpětně ovlivněn konstrukcí
tratě a jejími nepravidelnostmi.
Zatížení trati lze rozdělit na kvazistatické, periodické, rázy a zatížení stochastické. Konstrukce železniční trati je charakterizováno funkcí frekvenční odezvy, která je dána hmotností, tlumením a tuhostí. Tyto parametry určují vlastní
frekvence. Pokud se v zatížení vyskytne složka s touto frekvencí, projeví se
vysokými dynamickými účinky.
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Konstrukce koleje

Provozní zatížení
Proměnné v čase:

Hmotnost

Kvazistatické

Tlumení

Periodické

Tuhost

Rázové
Stochastické

Vlastní frekvence

Interakce vozidlo kolej

Konstrukce koleje

Provozní zatížení

Obr. 2 – Vlastnosti dynamické soustavy

2.1.3

Rozdělení zdrojů vibrací podle vlnových délek

Buzení vibrací, majících původ v koleji, je přehledně uvedeno na Obr. 5-3. Pro
vlnové délky v řádu centimetrů jsou zásadní vlnky na kolejnicích, nepravidelnosti jízdní plochy kola a nekvalitní sváry. Pro vysoké frekvence do 2000 Hz
jsou rozhodující vlastnosti na kontaktu kolo kolejnice – Hertzova pružina. Vady vzniklé při válcování a rovnání kolejnic mají vlnovou délku kolem 3 m.
Vlastní frekvence podvozků jsou v oblasti 20 – 25 Hz, odpružené hmoty kolejových vozidel kmitají s vlastní frekvencí mezi 0,7 – 5 Hz a jsou ovlivňovány
prostorovou polohou zemního tělesa a vlastnostmi kolejového lože.
Vlnová délka [m]

Zdroje vibrací z hlediska vlnové délky a frekvencí

0,01

vlnkovitost 3 – 8 cm
0,1

skluzové vlny 8 – 30 cm

rozdělení pražců 0,6 m

3. nekruhovitost kol

1

2. nekruhovitost kol
nápravy 2,5 – 2,6 m
dlouhé vlny 1,5 – 3 m

1. nekruhovitost kol

10
podvozky 17,2 – 19,0 m

100
1

10

100
Frekvence [Hz]

60

80

100

120

140

160

Obr. 3 – Přehled zdrojů vibrací z hlediska frekvencí a vlnových délek
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2.2

Modelování dynamických vlastností koleje

Při zpřesňování a zkvalitňování dynamických modelů se pozornost obrací především na modely koleje. Konstrukce koleje je u modelů uvažována jako prut
pružně uložen prostřednictvím pryžových podložek na pražcích. Pražce jsou
uloženy na pružném kolejovém loži. Na Obr. 4 jsou příklady používaných rovinných modelů koleje. V následujících příkladech se uvažují následující materiálové konstanty:
Parametr
Ohybová tuhost kolejnice
Tuhost Hertzovy kontaktní pružiny
Hmotnost koleje
Hmotnost kolejnic UIC 60
Hmotnost pražců – betonové pražce dl.
2,6 m
Celková svislá tuhost uložení kolejnic
Svislá tuhost upevnění kolejnic
Svislá tuhost pražcového podloží
Tlumení koleje
Tlumení pryžových podložek
Tlumení podloží

Označení
EIy
kH
m
m1
m2

Hodnota
6,4.106
1,4.109
130
60
520

Jednotky
N.m2
N.m-1
kg.m-1
kg.m-1
kg.m-1

kk
ku
kp
c
c1
c2

4.107
2,5.108
4.107
1,2.105
9.104
1,2.105

N.m-2
N.m-2
N.m-2
Ns.m-2
Ns.m-2
Ns.m-2

Tab. 1 – Parametry modelů dynamických modelů koleje
Prut s kontinuálním pružným uložením a tlumením
EIy ,m
k k ,c
Dva pruty s kontinuálním pružným uložením a tlumením
EIy ,m
k u,c1
k p,c2

Prut na pražcích pružně uložený a s tlumením
EIy ,m
k u,c1
k p,c2

Obr. 4 – Různé modely pro výpočet dynamických vlastností koleje
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2.2.1

Přenos mezi kolem a kolejnicí – Hertzovy pružiny

Prostřednictvím kontaktu kolo – kolejnice jsou přenášeny síly mezi vozidlem
a kolejí. Vztah mezi deformací a silou závisí na geometrii kontaktní plochy
a vyjadřuje tuhost Hertzovy pružiny. Tato tuhost není lineární a lze ji vyjádřit
jako funkci stlačení na kontaktu kolo – kolejnice:

F = cH y

3
2

(1)
kde konstanta cH závisí na materiálových vlastnostech a zaoblení kontaktních
ploch. Pro většinu úloh je třeba použít lineární hodnotu, používá se vztah:
kH =

33
cH F
2

(2)
Pokud se zanedbá poloměr jízdního profilu kola, lze pro výpočet tuhosti Hertzovy pružiny použít vztah:
kH = 3

3E 2 Q Rkola Rkolejnice

(

2 1 −ν 2

)

2

(3)
kde
E ........................................... modul pružnosti 2,1.1011 [Pa]
ν ............................................ Poissonův součinitel 0,25
Q ........................................... kolová síla [N]
Rkola ....................................... poloměr kola [m]
Rkolejnice .................................. poloměr hlavy kolejnice [m]
Rprofil ...................................... poloměr jízdního profilu [m]
Např. pro poloměr kola 1 m, sílu F = 75 kN, je u nového kola kH = 1,4.109 a u
opotřebeného kola kH = 1,6.109.
mk hmotnost kola
y k svislý
posun kola
F H dynamická
kH
složka kontaktní síly
Geometrie povrchu
kolejnice
y r svislý posun
kolejnice

Obr. 5 – Model Hertzovy pružiny pro dynamické modely
Kontrolní otázky
Které jsou nejdůležitější zdroje vibrací pro zatížení kolejové jízdní dráhy?
Kterými prvky železničního svršku je vytvořena primární a sekundární elasticita kolejové jízdní dráhy
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2.2.2

Prut na pružném podkladu

Nejjednodušší dynamický model je prut na pružném podloží se souvislým podepřením, charakterizovaným tuhostí a tlumením, viz Obr. 4 a). Uvažována je
Eulerova ohybová teorie, zanedbána je smyková deformace a kroucení. Jediné
zatížení se uvažuje podle Obr. 6 silou F(t).

Obr. 6 – Element prutu pro sestavení diferenciální rovnice
Diferenciální rovnice, popisující tento problém je:
EI

∂y ( x, t )
∂ 2 y ( x, t )
∂ 4 y ( x, t )
+ ky ( x, t ) = 0
m
+c
+
4
2
∂t
∂t
∂x
(4)

m ........................................... hmotnost [kg]
c ............................................ útlum [kg.s-1]
k ............................................ tuhost [N.m-1]
y ............................................ funkce ohybové křivky [m]
Použijeme-li pro řešení této rovnice stejný postup, jako u soustavy s jedním
stupněm volnosti, získáme řešení ve tvaru:
H r ( f ) = H r ( f ) e iφ ( t )

(5)
kde
2

1 
f2
2 f
Hr ( f ) =
1 − 2  + 4ζ

2kL 
fn 
f n2 
f
2ζ
3
fn
φ (t ) = − arctan
f2
4
1− 2
fn

−

3
8

(6)
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Hr .......................................... přenosová funkce
f ............................................. frekvence [Hz]
fn ............................................ vlastní frekvence [Hz]
V tomto vztahu je L charakteristická délka nosníku z Timošenkovy teorie.
Pro f = 0 odpovídá faktor Hr statickému případu a platí:
H r (0 ) =

1
L3
=
2kL 8 EI

(7)
Na Obr. 7 jsou znázorněny výsledné průběhy přenosových funkcí. Porovnámeli je s výsledky pro soustavu s jedním stupněm volnosti, zjistíme sklon
3


20. log1 ( f f n ) 2  , tj. -30 dB na dekádu a -9 dB na oktávu, posun fáze je 

3/4 π.
10

H(f)/H(0)

1

0,1

0,01
10

100

1000

10000

f [Hz]

0

fázový posun

-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5
-3
10

100

1000

10000

f [Hz]

Obr. 7 – Přenosová funkce pro trať jako prut na pružném podloží, fn = 95 Hz,

ζ = 0,87
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2.2.3

Model s pohyblivým zatížením

V předchozích odstavcích byly modely zatěžovány silou proměnnou v čase,
která působila stále ve stejném bodě. Teoretickými pracemi (Timošenko, Frýba) bylo prokázáno, že pohyb zatížení má na dynamickou odezvu vliv. Nejjednodušší model koleje a zatížení je na Obr. 8.

Q(x-v.t)
v
k k ,c
z

w(x,t)

Obr. 8 – Prutový model s pohyblivým zatížením
Diferenciální rovnice, popisující tento problém je analogická pro prut podepřený pružně po své délce, funkce pro svislý průhyb w(x,t) je funkcí souřadnice a
času:
EI x

∂ 4 w( x, t )
∂ 2 w( x, t )
∂w(x, t )
+ k z w( x, t ) = 0
+
m
+c
4
2
∂t
∂x
∂t

(8)
kde kz [N.m-2] vyjadřuje spojitou svislou tuhost kolejové jízdní dráhy, c [N.s.m2
] tlumení, EIx ohybovou tuhost kolejnice (k ose x lokálního souřadného systému průřezu). Zatížení Q(x-v.t) je do řešení zahrnuto později při zohlednění
okrajových podmínek. Pro řešení se zavádí bezrozměrná veličina ξd, přitom L
[m] je charakteristická délka kolejového roštu a Λ je její převrácenou hodnotou:

ξd =

kz
x − v ⋅t
1
= Λ ⋅ ( x − v ⋅ t ); Λ = = 4
L
L
4 EI x

(9)
Uvažujeme:

α=

v
v krit

=

v
2Λ

m
EI x

poměr ke kritické rychlosti
(10)

β=

c
m
2m k z

poměr ke kritickému tlumení
kde m [kg.m ] vyjadřuje hmotnost koleje
-1

Po substituci:

w = e γ ⋅ξ d
(11)
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do rovnice (1) řešíme algebraickou rovnici:

γ 4 + 4α 2 γ 2 − 8αβγ + 4 = 0
(12)
Čtyři kořeny rovnice γ jsou v obecném případě komplexní čísla. Přitom všechny kořeny jsou významné, protože narozdíl od statického problému nevykazuje
dynamické řešení symetrii. Vzhledem k tomu, že je nutné splnit podmínku
w(±∞) = 0, je řešením diferenciální rovnice (1):

ξ d ≥ 0; w = A1e γ ξ + A2 e γ ξ
1 d

2 d

(kořeny γ1 a γ2 mají zápornou reálnou část)
(13)
γ 3ξ d

γ 4ξ d

ξ d < 0; w = A3 e + A4 e
(kořeny γ3 a γ4 mají kladnou reálnou část)
(14)
Řešením konstant A1 až A4 z okrajových podmínek je možné získat charakteristické tvary vln pro relativní souřadnici ξd. Okrajové podmínky vycházejí ze
spojitosti průhybové křivky včetně prvních dvou derivací a ze spojitosti průběhu posouvající síly.
wl = w p ⇒ A3 + A4 = A1 + A2
dwl dw p
=
⇒ A3 ⋅ γ 3 + A4 ⋅ γ 4 = A1 ⋅ γ 1 + A2 ⋅ γ 2
dξ d dξ d
M l = M p ⇒ A3 ⋅ γ 32 + A4 ⋅ γ 42 = A1 ⋅ γ 12 + A2 ⋅ γ 22
Q + Tr = Tl ⇒

Q
+ A3 ⋅ γ 33 + A4 ⋅ γ 43 = A1 ⋅ γ 13 + A2 ⋅ γ 23
EI ⋅ Λ3

(15)

Odpovídající soustava rovnic je:

1 1
γ γ
2
 1
γ 12 γ 22
 3
3
γ 1 γ 2

−1
−γ3
− γ 32
− γ 33

− 1   A1 
0 



0 
− γ 4   A2 
 
=
w
0
0 
γ 42   A3 

 
3 
− γ 3   A4 
8
(16)

kde w0 je statická hodnota průhybu pod působící silou:
w0 =

Q
Q
=
3
2
⋅
k
8EI ⋅ Λ
z ⋅L

(17)
Pokud vydělíme pravé strany soustavy rovnic pro konstanty Ai statickou hodnotou průhybu podle vztahu (9) získáme relativní průhyby ηd(ξd). Na obr. 6 je
znázorněn graf vztahu bezrozměrné veličiny ηd na ξd pro různé hodnoty součinitelů α a β. Pokud je α = 0, jedná se o statický případ, β = 0 konstrukci koleje bez tlumení. Vzhledem k (2) je možné pro x = 0 považovat průběh křivek
za záznam časového průběhu veličiny w při transformaci času t vzhledem
k rychlosti v.
V běžných případech je kritická rychlost vyšší jak 400 m.s-1, tj. pro běžné provozní rychlosti vlaků je koeficient α v rozmezí 0 až 0,3, pro extrémně špatné
- 14 (50) -
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podloží může být výjimečně vyšší, v obr. 6 je uvedena extrémní hodnota α =
0,7. Poměr ke kritickému tlumení β je zpravidla větší jak 1,0.
a) α = 0,0; β = 0,0

b) α = 0,0; β = 0,1
relativní souřadnice ξ d

relativní souřadnice ξ d
-5

0

5

10

-2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3

-10

relativní pokles ηd
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Obr. 9 – Tvary vln v závislosti na poměru ke kritické rychlosti α a poměru tlumení β
Případy a) až c) představují statické řešení, jsou zde uvedeny pro ilustraci a pro
porovnání.

2.2.4

Kritická rychlost vlaku

Z předchozích úvah vyplývá vztah pro kritickou rychlost vlaku:
vcr2 =

2
kEI
m
(18)

kde
vcr ....................................... kritická rychlost [m.s-2]
m ........................................ hmotnost na 1 m délky koleje [kg]
k ........................................ tuhost koleje [N.m-1]
Např. pro parametry v tab. 1 je kritická rychlost 475 m.s-1, pro rychlost
200 km.h-1 je poměr α = 0,12. Za tohoto poměru je vliv rychlosti prakticky
zanedbatelný, jak je zřejmé z Obr. 10.
4,5

Poměr wdyn/wstat tj. ηd,max

4

β

3,5
3

0,1
0,3
1,1
2
0

2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Poměr α

Obr. 10 – Zvýšení svislého posunutí wdyn/wstat v závislosti na poměru ke kritické rychlosti α a poměrnému útlumuβ
Pro kolej s vyhovujícími parametry prostorové polohy koleje je kritická rychlost vysoko nad běžnými provozními rychlostmi. V případě nekvalitního pražcového podloží, při nízkých tuhostech (modulech přetvoření), se může snížit
tato rychlost až na hodnotu provozních rychlostí. V tomto případě jsou pozoro- 16 (50) -
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vány jevy v zeminách typu liquefaction. Pro netlumené kmitání byl odvozen
vztah pro dynamický součinitel pro výchylku:

δ=

1
 v
1 − 
 vcr





2

(19)
δ ............................................ dynamický součinitel

2.3

Vyjádření dynamických účinků dynamickým
součinitelem

Z hlediska pozorování dynamických účinků měřeními v koleji bylo zjištěno:
-

náhodná veličina pro hodnoty napětí má normální rozložení

-

střední hodnota napětí nezávisí na rychlosti vlaku

-

směrodatná odchylka závisí na rychlosti vlaku.

Střední hodnota

Napětí
( Posunutí )

t*s

maximální hodnota

60

200
Rychlost V [km/h]

Obr. 11 – Normální rozložení pro hodnoty napětí od ohybového namáhání
v patě kolejnice
Podle Eisenmannovy teorie závisí dynamický součinitel δ na rychlosti vlaku,
kvalitě geometrických parametrů koleje a na velikosti uvažovaného intervalu,
vyjádřené součinitelem t:

δ = 1+ t ⋅ k

pro rychlost V < 60 km.h-1
(20)
 V − 60 
δ = 1 + t ⋅ k 1 +

140 

pro rychlost 60 ≤ V ≤ 200 km.h-1
(21)
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δ = 1 + t ⋅ k ⋅ϕ
podle standardu Českých drah
(22)
kde
V............................................ rychlost [km.h-1]
t ............................................. vyjadřuje pravděpodobnost, s jakou jsou dynamické účinky pokryty
k ............................................ součinitel kvality pražcového podloží
φ ............................................ součinitel ve standardu Českých drah vyjadřuje
vliv rychlosti jízdy podle rychlostního pásma
Pravděpodobnost

t

Použije se

0,683

1

Kontaktní namáhání
kolejnic, železniční
spodek

Rychlostní
pásmo

φ

Dobrá 0,1
a tuhé
podloží

RP1

1,0

0,954

2 Standard ČD pro kolej- Špatná 0,2
nice, příčné síly, kolejové lože

RP2

1,1

0,997

3

RP3

1,2

RP4

1,25

Namáhání kolejnic,
upevnění pražce

Kvalita
trati

k

Velmi 0,3
špatná

Tab. 2 – Hodnoty koeficientů pro výpočet dynamického součinitele
Kontrolní otázky
Jaký je vliv pohybujícího se břemene na velikost svislého zatlačení koleje a
namáhání kolejnic?
Kterými základními veličinami je definován výpočet dynamického součinitele?
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3

Vady a broušení kolejnic
3.1

Vady kolejnic

Vady kolejnic jsou zpravidla výsledkem namáhání kolejnic na únavu. Lomy
kolejnic nejčastěji vznikají z malých defektů nebo z koncentrace namáhání.
Z tohoto důvodu je nutné drobné trhliny považovat za počáteční stadium lomu
kolejnice. Zjišťování kolejnicových vad se provádí buď vizuálně nebo pomocí
ultrazvukových defektoskopů. Některé typy vad kolejnic, spojené bezprostředně s boční pojížděnou hranou, lze pomocí ultrazvukových defektoskopů, umístěných na měřících vozech, zachytit jen velmi obtížně. Jiné vady, jako např.
vlnkovitost koleje, nelze pomocí ultrazvuku zachytit vůbec. Z tohoto důvodu se
oba způsoby zjišťování a sledování kolejnicových vad kombinují.
S rozvojem železniční dopravy, provázeným zvyšováním rychlosti a hmotnosti
na nápravu, rostou nároky na kvalitu součástí železničního svršku. Zejména po
roce 1980 se staly velmi aktuální kolejnicové vady, dané únavou materiálu na
kontaktu kolo – kolejnice. Pro představu typický osobní vlak je nesen na ploše
jen o málo větší než je jediný kompaktní disk, přičemž tah lokomotiv je řízen
tak, že kola jsou po většinu doby na mezi prokluzu. Tyto podmínky jsou zhoršeny dále tím, že vlaky pro vysoké rychlosti na konvenčních tratích projíždějí
oblouky s vysokým nevyrovnaným příčným zrychlením. Normálové zatížení
na kontaktní plochu na vnější kolejnici pod lokomotivou takové soupravy odpovídá podmínkám železnic, u kterých se používají vysoké nápravové hmotnosti až do 40 tun.
Vady kolejnic a jazyků výhybek, zjišťované v provozu, je nutno jednotně a
jednoznačně klasifikovat pro stanovení příčin a vhodných provozních opatření.
Jednotnost klasifikace je podmínkou statistického zpracování, využitelného pro
dlouhodobé plánování opravných prací i nutná opatření ve výrobě.
Pro železniční tratě České republiky se pro kategorizaci kolejnicových vad
používá předpis SŽDC (ČD) S67 Vady a lomy kolejnic. Tento katalog vychází
z katalogu kolejnicových vad UIC, který byl však aktualizován v roce 2001
o další vady, zejména únavového typu. Vady, poškození a lomy jsou zatříděny
do číselného kódu. Vada, která je označena čtvrtou doplňkovou číslicí (podle
S67 oddělenou tečkou), má stejný původ nebo charakter, má však odlišný průběh nebo umístění. Oba standardy číslují a rozdělují kolejnicové vady podle
schématu na Obr. 6-2.
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1. číslice

2. číslice

Pozice v kolejnici
1 Konec kolejnice
2 Střední část kolejnice

Pozice v průřezu kolejnice
0 Celý průř ez
1 Hlava kolejnice
3 Stojina kolejnice
5 Pata kolejnice

2 Pojížděná plocha
k l j i

3 Poškození kolejnice

4 Vady svarů a n ávarů

Pozice v průřezu kolejnice
0 Celý průř ez

Svařovací metoda
1 Odporové s odtavením
2 Alumino-termické
3 Elektrickým
k
4bl
Acetylenovým
plamenem
5 Plynotlakový
6 Indukční
7 Opravný svar
8 Ostatní

5 Skryté vady jazyků
výh ybek

Obr. 12 – Zatřídění kolejnicových vad podle katalogu UIC, první dvě číslice
2. číslice

Pozice v průřezu kolejnice
0 Celý průř ez
1 Hlava kolejnice
3 Stojina kolejnice
5 Pata kolejnice

3. číslice
Charakter, původ vady
1 Napříč
2 Vodorovné
3 Podélné / svislé
4 Koroze
5 Přes otvor
6 Mimo otvor
9 Převalek

Obr. 13 – Vady kolejnic v kategorii „Konec kolejnice“
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2 Pojížděná plocha
k l j i

0 Ojetí
1 Povrchová poškození
2 Odlupování
3 Roztlačování
4 Místní prohlubně
5 Protočení kol
6 Squat

Obr. 14 – Vady kolejnice v kategorii „Střed kolejnice“
Pozice v průřezu k olejnic e
0 C elý průř ez

1 Povrchové poškození
2 Výr obní
3 Trvalé deformace

Obr. 15 – Vady kolejnice v kategorii „Poškození kolejnice“
Svařovací metoda
1 Odporové s odtavením
2 Alumino-termické
3 Elektrickým
k
4bl
Acetylenovým
plamenem
5 Plynotlakový
6 Indukční
7 Opravný svar
8 Ostatní

1 Napříč
2 Vodorovné / vylomení

Obr. 16 – Vady v kategorii „Vady svárů a navárů“
Vady se mohou nacházet na koncích kolejnic, uprostřed délky kolejnic nebo
v oblasti svarů. Koncem kolejnice se rozumí část kolejnice, která je skryta
spojkou. Střední část kolejnice je celá délka kolejnice mezi jejími konci. Oblast
svaru je část kolejnice, vymezená od středu svaru délkou 10 cm na každou
stranu, tj. celkem 20 cm. Vyobrazení těchto pojmů je na Obr. 17.
konce kolejnic

oblast svaru

délka spojek

20 cm

Obr. 17 – Vymezení umístění vady po délce kolejnice
Kolejnicové vady jsou z hlediska závažnosti zařazeny do čtyř kategorií. Každé
kategorii je přiřazeno opatření, které je nutno učinit k zajištění bezpečného
provozu. Tyto kategorie jsou uvedeny v Tab. 3.
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Kategorie
vady
A
B
C
D

Opatření
Bezodkladné odstranění výměnou součásti nebo opravou vadného místa
Odstranění výměnou či opravou v krátké lhůtě
Odstranění výměnou či opravou v rámci udržovacích (opravných) prací
Zvýšené pozorování

Tab. 3 – Kategorie kolejnicových vad podle opatření k zajištění bezpečného
provozu

3.1.1

Přehled nejdůležitějších vad

Při popisu vlastností nebo vzhledu vady kolejnice se v katalogu obvykle poskytují následující informace:
-

zda je vada výsledkem chybného výrobního procesu nebo napětí od
provozu

-

kde se vada nachází převážně

-

kde se má hledat inicializace vady, zda na povrchu nebo uvnitř průřezu

-

které rysy charakterizují vnější vzhled vady

-

které vlastnosti charakterizují vadu uvnitř průřezu kolejnice

-

jak se vada vyvíjí v průběhu času

-

s kterými jinými vadami může být vada zaměněna.

Kolejnicové vady se zjišťují vizuálně nebo zkoušením ultrazvukem. Vizuální
kontrola umožňuje zjištění povrchových vad a monitorování jejich rozsahu.
Naproti tomu ultrazvuková kontrola umožňuje lokalizaci vnitřních vad materiálu a sledování jejich růstu. V některých případech může být užitečné měření
profilu kolejnice nebo poklepání kladivem. Ke zjišťování vad lze dále použít
tyto techniky: magnetická metoda, kapilární metoda, zkoušení pomocí vířivých
proudů.
V Tab. 6-3 jsou uvedeny a podle příčin klasifikovány nejčastější vady kolejnic,
zaznamenané v posledních letech DB. Tato tabulka pokrývá asi 90 % výskytu
všech vad u DB.
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Tab. 4 – Přehled vad kolejnic
Kód vady
Popis kolejnicové vady podle předpisu S67
Třída 1 a 2 Vady na konci kolejnice a v její střední části
100/200
Křehký lom bez zřejmé příčiny
Výrobní vady
111/211
Příčné trhliny postupně se rozvíjející z hloubi průřezu
112/212
Vodorovná trhlina v hlavě kolejnice
1321/2321 Vodorovná trhlina v zaoblení mezi hlavou a stojinou
1322/2322 kolejnice
Vodorovná trhlina v zaoblení mezi stojinou a patou
kolejnice
Podélná svislá trhlina v hlavě kolejnice
113/213
Podélná svislá trhlina ve stojině kolejnice
133/233
Podélná svislá trhlina v patě kolejnice
153/253
121/221
Povrchové vady
2222
Odlupování pojížděné hrany kolejnice (shelling)
124/224
Zhmoždění hlavy kolejnice s převalky
236
Trhliny vycházející z vyražených a vyválcovaných
značek
139/239
Převalky z válcování
Vady v důsledku provozu
2201
Vlnkovitost koleje a skluzové vlny
2202
Vlnovitá deformace (dlouhé vlny)
2203
Boční opotřebení (ojetí)
2204
Mimořádné svislé opotřebení
122
Odlupování na hraně pojížděné plochy a konce kolejnice
2221
Odlupování materiálu na pojížděné ploše
2223
Head check /tvorba trhlin/ vylupování materiálu na
poj. hraně
123/223
Roztlačení hlavy kolejnice
125/225
Vybroušená místa na pojížděné ploše od prokluzu kol
227
Trhliny a místní protlačení pojížděné plochy (squat)
134/234
Koroze stojiny
154/224
Koroze paty
135/235
Trhliny z otvorů ve stojině pro spojkové šrouby /
z jiných otvorů
Třída 3
Vady způsobené poškozením kolejnice
301
Povrchové poškození kolejnice
302
Nepřípustné nebo vadné opracování
303
Trvalá deformace
Třída 4
Vady svarů a návarů
411/421/431 Příčná trhlina v oblasti S svaru
412/422/432 Vodorovná trhlina ve stojině v oblasti S svaru
471
Příčná trhlina v hlavě kolejnice v návaru
472
Uvolnění nebo vydrolení navařené vrstvy na pojížděné
ploše
481
Příčné trhliny od pájených nebo přivařených propojek
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A
B (A)
C (B)
B (A)
B (A)
C (B)
B
B
D
C (B, A)
D
B
D
D
D (C)
D (B)
D (B)
D
D (C)
D
D (B)
D (C)
C
C (B)
C (B)
C (B)
B
B
B
C (B)
B
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Kód vady
Popis kolejnicové vady podle předpisu S67
Vady charakterizované trhlinou vzniklou v důsledku kontaktního namáhání
111/211
Příčné únavové trhliny postupně se rozvíjející z hloubi průřezu oválného tvaru
2222
Odlupování pojížděné hrany kolejnice (shelling)
2223
Head check /tvorba trhlin/ vylupování materiálu na pojížděné hraně
Není ve standar- Belgrospis
dech
227
Squat
Vady charakterizované trhlinou vzniklou v důsledku účinků vozidel
301
Vtisky
125/225
Vybroušená místa na pojížděné ploše od prokluzu kol (ojedinělá nebo souvislá)
Vady v důsledku přeměny materiálu nebo ojetí
2201
Vlnkovitost koleje a skluzové vlny
2202
Vlnovitá deformace (dlouhé vlny)
Vady svarů kolejnic
411/421/431
Příčná trhlina v oblasti svaru
Tab. 5 – Nejrozšířenější vady kolejnic
Tři z nejvýznamnějších vad kolejnic, head check, squat, belgrospis, jsou vady
způsobené kontaktní únavou, kde je tvorba trhlin iniciována na povrchu hlavy
kolejnice. Naproti tomu další únavové vady, příčné trhliny oválného typu
v hlavě a shelling, vznikají pod povrchem.
Kontrolní otázky
Jaké je základní dělení vad kolejnic?
Jak je definována závažnost kolejnicových vad?

3.1.2
3.1.2.1

Vady charakterizované trhlinou vzniklou v důsledku
kontaktního namáhání
Příčné únavové trhliny

Příčná únavová trhlina postupně rozvíjející se z hloubi průřezu hlavy kolejnice
je únavová vada, jejíž původ je ve výrobních vadách. Prvotní příčinou těchto
trhlin jsou příčné vločky. Vločky se dynamickými účinky vozidel rozšiřují
do příčné únavové trhliny. Tato vada může vznikat v důsledku plynových dutin, nekovových vměstků, vnitřních vodorovných trhlin a zcela výjimečně
z shellingu hluboko v průřezu. Únavové trhliny mohou dosáhnout povrchu
kolejnice, ale rozměry na povrchu bývají tak malé, že je lze jen velmi těžko
zjistit pohledem. Vada se častěji zjišťuje ultrazvukem.
Jestliže dojde k lomu kolejnice dříve, než je vada viditelná, je na lomové ploše
zjištěna hladká, lesklá plocha oválného typu se soustřednými pásy, které ukazují na postupné šíření trhliny. Jestliže je vada před lomem viditelná, bývá lomová plocha zkorodovaná.
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Obr. 18 – Vada 211: Příčné únavové trhliny postupně se rozvíjející z hloubi
průřezu oválného tvaru

3.1.2.2

Shelling

Příčinou vady jsou podélné trhliny pod povrchem pojížděné hrany kolejnice.
Podélné trhliny vznikají v důsledku kontaktních a skluzových sil, zejména při
jízdě obloukem. K iniciaci dochází zpravidla v místech netvárných vměstků
v kolejnicové oceli. Kolejnice nejprve vykazují v nepravidelných vzdálenostech tmavé podélné skvrny na zaoblení pojížděné hrany kolejnice. Po určitém
čase se projeví převalek na boční ploše, dále prasklinky a posléze oddělení
materiálu od pojížděné plochy, mnohdy značných rozměrů. Ve stádiu rozvoje
vady dochází v důsledku tečení materiálu ke snížení pojížděné plochy.
Odlupování z pojížděné plochy postihuje zpravidla konce kolejnic ve vnějších
kolejnicových pásech oblouků, kde je vlivem mazání okolků potlačeno ojíždění
materiálu kolejnic. V kolejnicích všech jakostí mohou vznikat vnitřní příčné
trhliny, často s rychlým rozvojem vady, vedoucím k lomu. U kolejnic jakosti
100 Vk MnTi je nutné po zjištění vady snížit rychlost vlaků, protože jsou
k lomu zvláště náchylné. Při odstraňování vady se vyměňuje vždy celá kolejnice.
Trhlinky jsou zjistitelné pohledem, jejich rozvoj v pozdějším stadiu ultrazvukovým defektoskopem.

Obr. 19 - Vada 2222: Odlupování pojížděné hrany kolejnice (shelling)
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3.1.2.3

Head check

Head check je typická vada vznikající z kontaktní únavy. Často se objevuje
v místech největšího dynamického namáhání kolejnic. Vady head check se
proto nacházejí:
-

převážně na pojížděné hraně vnější kolejnice v obloucích o poloměru mezi 400 a 1500 m v seřaďovacích nádražích, v obloucích menšího poloměru se kvůli intenzivnějšímu ojíždění trhliny rozvinout
nemohou

-

střídavě na pojížděných hranách obou kolejnic v úsecích přímé koleje

-

na pojížděné ploše hlav vnitřních a vnějších kolejnic v obloucích

-

na pojížděných hranách jazykových a středových kolejnic výhybek

-

na kolejnicích v oblasti přídržnic výhybek.

Head check jsou jemné povrchové trhlinky objevující se ve více či méně pravidelných vzdálenostech mezi 0,5 mm a 10 mm. Obecně je vzdálenost menší u
kolejnic se zpevněnou hlavou, než u kolejnic vyrobených z oceli UIC 900 A
bez tepelného zpracování. Při pohledu shora jsou trhlinky proměnné délky orientovány pod úhlem 35 až 70° vzhledem k podélné ose kolejnice. Úhel závisí
na převládající kontaktní geometrii.

Obr. 20 – Vada 2223: Head check /tvorba trhlin/ vylupování materiálu na pojížděné hraně
Trhliny probíhají navzájem paralelně, začínají obvykle růst směrem dovnitř
kolejnice pod mírným úhlem 10 až 15°. Čím je trhlina delší, tím se stává strmější až dosáhne úhlu až 60° a v některých případech délky několika milimetrů. V průběhu vzniku a rozvoje head check lze pozorovat:
-

diagonálně směrované trhliny se mohou spojovat a vytvářet větší
trhliny, které mohou vést k odlupování materiálu na pojížděné hraně

-

rozvětvování trhlin uvnitř hlavy kolejnice

-

přeměnu head check na trhliny podobné squatovým trhlinám

-

změnu v orientaci trhliny na vertikální lom.

Z těchto důvodů je nutno přistupovat k vadě head check jako k vadě potenciálně nebezpečné [33]. Bylo zjištěno, že hlavní příčinou vzniku vady jsou vysoká
napětí v kolejnici. Skluz mezi kolem a kolejnicí působí velké podélné a příčné
skluzové síly, které způsobují blízko povrchu vysoká kontaktní napětí. Blízko
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povrchu působí vysoká smyková napětí, která vedou k plastickým deformacím
materiálu kolejnice. Mikrotrhliny, které současně vzniknou, působí jako iniciační body ke vzniku vady. Proces vzniku vad je velmi rychlý, první vady je
možné pozorovat už za několik týdnů po vložení nových kolejnic. Růst trhliny
je ovlivněn parametry materiálu a podmínkami namáhání.
Vada je zjišťována vizuálně, zjištění pomocí ultrazvuku je problematické. Je to
způsobeno tím, že vada se zpravidla nachází v blízkosti zaoblení pojížděné
hrany, kde je účinnost ultrazvukových čidel omezena. Vizuálním pozorováním
se jen velmi obtížně zjišťuje hloubka trhlin, k tomuto účelu se používají metody na základě vířivých proudů.
Pro stanovení hloubky obrábění (broušení, hoblování, frézování) je důležité
určit délku trhlin ve spojení s úhlovou orientací. Obrábění by mělo být provedeno co nejdříve po zjištění vady, protože její rozvoj může vést až k lomu kolejnice.

3.1.2.4

Squat

Vady typu squat jsou charakteristické půlkruhovými trhlinami nebo trhlinami
ve tvaru V. Trhliny se nacházejí na pojížděné ploše kolejnice a jsou otevřené
směrem k pojížděné hraně. V oblasti trhlin dochází k zatlačení pojížděné plochy. Snížená oblast je zřetelně tmavší než okolí a pojížděná plocha je mírně
širší. Vada se vyskytuje v přímé koleji nebo v obloucích o velkém poloměru a
vyskytuje se na tratích pojížděných vysokou rychlostí. Vady se často vyskytují
ve skupinách, v nichž jsou náhodně rozmístěny.

Obr. 21 – Vada 227: Squat
Vady typu squat vznikají v důsledku kontaktní únavy v oblasti plastické deformace povrchové vrstvy kolejnice. Iniciačními body jsou zpravidla mikrotrhliny v této oblasti, ale také jimi mohou být trhliny v okolí vtisků do pojížděné
plochy od vad na kolech. Vady typu squat se vyskytují v oblastech malého
ojíždění kolejnic, takže nemohou být odstraněny v ranné fázi otěrem.
První viditelná známka squatu je povrchová trhlina na pojížděné ploše u pojížděné hrany kolejnice pod úhlem 45° ke směru jízdy. Později má trhlina tvar
půlkruhu nebo V směrem k pojížděné hraně. Výjimečně může směřovat i
opačným směrem. Squat roste směrem dovnitř hlavy kolejnice nejprve pod
mírným úhlem, plastické tečení způsobí pokles plochy vymezené trhlinou.
V důsledku nedostatečného kontaktu pokleslé plochy vede ke korozi, která
dává tomuto místu charakteristickou tmavou barvu.
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Po dosažení hloubky trhliny asi 3 – 5 mm se začínají z původních trhlin rozvětvovat četné malé trhlinky a může dojít až k vzniku příčné trhliny a k lomu
kolejnice. Původní šikmá trhlina při ultrazvukové kontrole překrývá příčnou
trhlinu a existuje nebezpečí, že bude přehlédnuta. Snížená místa na pojížděné
ploše vedou k vysokému dynamickému namáhání, které se může projevit například jako tzv. bílé místo v kolejovém loži (tj. místo, kde dochází
k zaoblování/drcení štěrku a které se jeví jako bílá skvrna) nebo destrukcí
upevnění kolejnic. Kolejnice s vadou squat musí být podrobena zvýšenému
dohledu. V konečném stadiu je nutné kolejnici s vadou squat vyměnit.

3.1.2.5

Belgrospis

Belgrospis je nový typ vady identifikovaný teprve nedávno u DB u úseků pojížděných rychlostí 200 km.h-1 a více. Belgrospis je shluk trhlin, které se periodicky objevují ve vzdálenosti vrcholů vlnek, tj. 20 –40 mm [36]. Vada se nachází na vnějších kolejnicích velkých poloměrů nebo střídavě na obou kolejnicích v přímých úsecích koleje. Belgrospis se vyskytuje v souvislosti
s vlnkovitostí kolejnic. Na kolejnicích zaujímají shluky trhlin délku 5 – 15 mm.

Obr. 22 – Vada: Belgrospis
Trhliny jsou orientovány pod úhlem asi 45° k podélné ose kolejnice. Trhliny
rostou dovnitř kolejnice pod úhlem asi 20 – 30° vůči povrchu. V pokročilém
stadiu se mohou trhliny spojovat, což může vést až k vylupování na pojížděné
ploše.
Vada je zjišťována pouze vizuálně. Protože výskyt vady souvisí s vlnkovitostí
kolejnic, její předcházení souvisí s předcházením a odstraňováním vlnkovitosti.

3.1.3

Vady charakterizované trhlinou vzniklou v důsledku
účinků vozidel

3.1.3.1

Vtisky

Příčinou vady jsou povrchová poškození kolejnic, vznikající působením vnějších vlivů. Příčinami mohou být:
-

vykolejení

-

uvolněné části vozidel
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-

poškozené obruče kol cizími tělesy, obručemi zachycenými nebo
obruče poškozené ploškami, které na kolejnici vytvářejí opakované
stopy po úderu

-

nepřiměřené zacházení, vrypy nebo vruby na pojížděné ploše nebo
patě kolejnice

-

zapálení elektrického oblouku ze zpětného trakčního proudu, které
vytváří kráterky na spodní ploše kolejnice

-

nesprávné používání nářadí

-

nepřiměřený způsob odstraňování spojek.

Vrubový účinek vede zvláště u vysokopevnostních kolejnic ke vzniku trhlin
nebo k lomu. Vady se zjišťují vizuálně.

Obr. 23 – Vada 301: Vtisky

3.1.3.2

Vybroušená místa na pojížděné ploše od prokluzu kol (ojedinělá
nebo souvislá)

Prokluzování hnací nápravy způsobuje vznik samovolně zakalené skvrny
s oválným obvodem. Tato skvrna může zmizet nebo se dále rozvíjet:
-

vodorovně v hlavě kolejnice; potom vytváří místní odlupování, které se dále nerozvíjí do hloubky, ale postupně vede k zahlubování
pojížděné plochy následkem pojíždění vozidly

-

příčně v hlavě kolejnice; potom vznikají příčné trhliny, které mají
za následek zahloubení pojížděné plochy bez jiných místních změn.
Tyto trhliny mohou rychle postupovat směrem ven a vést ke vzniku
únavového lomu.

Vada se zjišťuje pohledem.

Obr. 24 – Vada 125/225: Vybroušená místa na pojížděné ploše od prokluzu kol
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3.1.4

Vady v důsledku přeměny materiálu nebo ojetí

Vady na pojížděné ploše – přesněji vyjádřeno na povrchu hlavy kolejnice – lze
rozdělit do dvou kategorií, do periodických a do neperiodických vad. Vady zde
pojednané patří do kategorie periodických vad, k nimž patří:
-

vlnky

-

krátké vlny

-

dlouhé vlny.

3.1.4.1

Vlnkovitost koleje a skluzové vlny

Vlnky se vyznačují téměř pravidelnými, za sebou následujícími lesklými vlnovitými vyvýšeninami a tmavými vlnovými prohlubněmi na pojížděné ploše.
Vzdálenost vyvýšenin je asi 3 až 8 cm. Vlnkovitost je možné dále rozlišovat
na:
-

pásy vlnek, pruh pojížděné plochy ve vlnkových vyvýšeninách i
prohlubních kovově lesklý

-

rozvolněné pásy vlnek, svazky jsou spojeny lesklým pruhem

-

jednotlivé podélné vlnky, kovově lesklá část vyvýšenin vlnek je
podlouhlá

-

jednotlivé příčné vlnky, kovově lesklá část vyvýšenin vlnek stojí na
jednokolejných tratích kolmo k pojížděné hraně, na dvoukolejných
tratích pod úhlem 105°

-

bodové vlnky

-

hákovité vlnky, kovově lesklá část vlnek má tvar háku s mnoha variacemi

-

nepravidelné vlnky

-

dvojité vlnky, kovově lesklé plošky leží vedle sebe.

Velké hodnoty tvrdosti materiálu kolejnicové oceli na vrcholu vlnek nelze vysvětlit přetvářením za studena, mají své příčiny v silném zahřátí.
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Obr. 25 – Vada 2201: Vlnkovitost koleje
Vlnky se vyskytují hlavně v přímých úsecích koleje, ale vznikají i v obloucích
velkého poloměru. Vznikají nejen na tratích rychlé, smíšené nebo nákladní
dopravy, ale i v kolejích tratí městské a příměstské dopravy.
Vznik vlnkovitosti není ještě vyjasněn. Četné hypotézy o příčinách vycházejí
z předpokladů vibrační rezonance a plastických rázů, z nichž vznikají kontaktní
rezonanční vibrace. Frekvence odpovídají délce vln. Výzkumné práce se snaží
doplnit poznatky o možných příčinách a faktorech, které rozvoj vlnkovitosti
brzdí. Preventivní broušení může vlnkovitost brzdit.
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Na základě dosavadních poznatků a zkušeností mohou být sestavena tato fakta:
Vlnkovitost
Vyvolávají

Brzdí
Faktory vozidel
Vlnkovitost obručí kol
Bezvadné obruče
Homogenní doprava vozidly stejných Smíšená doprava s vozidly různých
vlastností a rychlostí, například na vlastností a rychlostí
tratích s přepravou surovin, příměstských tratích apod.
Velké rozdíly poloměru protilehlých Přesné seřízení dvojkolí
kol
Spřažený pohon
Použití profilů, podléhajících opotřebení
Elektrická trakce
Brzdné a rozjezdové síly
Pečlivé vyrovnání hmotností na kolo
Použití výkonnějších trakčních vozi- Použití stejných pružnostních charaktedel
ristik u motorových jednotek
Rozjezd plným výkonem motoru u Vybroušená místa na pojížděné ploše
prázdných motorových vlaků
od prokluzu kol (ojedinělá nebo souvislá)
Faktory jízdní dráhy
Počáteční nerovnosti a válcovací oku- Broušení nových kolejnic a odstranění
je na pojížděné ploše kolejnice
válcovacích okují
Vlhká jízdní dráha a koroze
Suchá jízdní dráha
Nestejná pružnost koleje
Konstantní pružnost koleje
Málo únosný železniční spodek
Kolejnicová ocel se speciálním legováním
Vysoká vnitřní pnutí při výrobě ko- Beznapěťové žíhání
lejnic
Vnitřní pnutí např. při rovnání kolej- Objemově kalené kolejnice
nic
Tab. 6 – Faktory vyvolávající či brzdící rozvoj vlnkovitosti
Krátké vlny nebo také skluzové vlny jsou periodické nerovnosti s 8 – 30 cm
dlouhými vlnami. Hloubka se pohybuje mezi 0,1 a 1,2 mm. Příčiny vzniku
spočívají v prokluzových pohybech vnitřního kola v obloucích o poloměrech
pod 600 m. Pro známou příčinu vzniku se nazývají skluzovými vlnami.
Vada se zjišťuje pohledem, poslechem nebo speciálním měřícím zařízením.

3.1.4.2

Vlnovitá deformace (dlouhé vlny)

Dlouhé vlny jsou pravidelné vertikální vlny s vlnovou délkou počínaje 25 cm,
obvykle však 150 – 300 cm. Jejich hloubka se pohybuje mezi 0,5 – 4 mm. Původ vady je ve výrobním procesu, zvláště v rovnání kolejnic neokrouhlými
rovnacími válečky. Zjišťují se pohledem, měřidly nebo speciálním měřícím
zařízením.

- 32 (50) -

Mechanika kolejové jízdní dráhy

Obr. 26 – Vada 2202: Vlnovitá deformace koleje

3.1.5
3.1.5.1

Vady svarů kolejnic
Příčná trhlina v oblasti svaru

Iniciace trhliny v odtavovacím stykovém svaru je nejčastěji způsobena vrubovým účinkem studeného spoje v hlavě kolejnice. Lomová plocha vykazuje
příčnou svislou plošku v oblasti původního čela kolejnice před svařováním.
Další příčinou jsou vruby, způsobené nesprávným opracováním svaru. Trhlina
může vycházet z paty kolejnice, na lomové ploše bývá patrné tmavé místo.
Zjišťuje se pohledem a ultrazvukovým defektoskopem.

Obr. 27 – Vada 411: Příčná trhlina v oblasti odtavovacího stykového svaru
Nejčastější příčiny příčných trhlin alumino-termických svarů jsou studené spoje, dutiny a hrubozrnná struktura oblasti svaru [50]. Na jakosti svaru se významnou měrou podílí předehřev a rychlost ochlazovámí po jeho zhotovení.
Trhliny se rozdělují na následující druhy:
- trhlina, která vychází z nálitku svaru pod patou kolejnice a rozvíjí se
podél příčně ukloněné roviny do sousední kolejnice
- trhlina ve svislé rovině svaru
- trhlina ve svislé rovině v oblasti svaru.
Zjišťuje se pohledem a ultrazvukovým defektoskopem.
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Obr. 28 – Vada 421: Vady v aluminotermickém svaru
Kontrolní otázky
Jmenujte nejčastější únavové vady kolejnic. Proč jsou únavové vady tak nebezpečné?
Je rozdíl mezi skluzovými vlnami a vlnkovitostí koleje? Mají stejnou příčinu?

3.2

Broušení a hoblování kolejnic

Vady kolejnic, zejména geometrické vady jako je vlnkovitost a vlnovitá deformace na pojížděné ploše kolejnice, může působit velmi vysoké dynamické
účinky [3]. Jedinou možností pro opravu těchto vad je opracování hlav kolejnic. Opracování kolejnic je také účinné v prvních fázích rozvoje kontaktních
vad.
K opracování kolejnic se používají v zásadě dvě technologie – broušení a hoblování. V současné době se používá zejména broušení kolejnic.

3.2.1

Brousící technologie

Brousící technologie lze dělit podle způsobu pohybu brusných kamenů:
-

rotační pohyb brusných kotoučů

-

podélný oscilující pohyb brusných kamenů

-

pevné brusné kameny – používají se u brousících vozidel.

Broušení pomocí rotujících prstencovitých brusných kotoučů za sucha je velmi
účinné. Osa otáčení je kolmo k podélné ose kolejnice a je možné ji vychylovat
tak, aby bylo možné opracovat celý profil hlavy kolejnice, používá se přitom
proměnná přítlačná síla. Brousící vlaky se pohybují rychlostí 5 – 8 km.h-1
a mají délku kolem 90 m při 128 brusných jednotkách. Obroušení materiálu při
jednom záběru kolísá mezi 0,02 a 0,15 mm. Typickým zástupcem tohoto typu
broušení jsou brousící vlaky švýcarské firmy SPENO.
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Obr. 29 – Princip brousící technologie pomocí rotační brusných kamenů
Při použití oscilujících brusných kamenů je kontinuální kluzný pohyb doplněn
o oscilující podélné pohyby brusných kamenů. Obroušení materiálu dosahuje
při pracovní rychlosti asi 1,5 km.h-1, 0,03 – 0,07 mm na jeden záběr. Představitelem tohoto typu technologie jsou brousící stroje rakouské firmy Plasser&Theurer.

3.2.2

Hoblování kolejnic

Hoblování kolejnic je účinné zejména v případech, kdy je hlava kolejnice výrazně deformována. Výhodou technologie je, že se při jednom technologickém
pojezdu odděluje větší množství materiálu. Stroj se hodí především
k odstraňování převalků a hlubokých prokluzových vln. Opracování kolejnic se
provádí v několika fázích v různých rovinách. Představiteli této technologie
jsou hoblovací jednotky firmy Plasser&Theurer.

3.2.3

Prevence kolejnicových vad

Zásadním preventivním opravným prostředkem pro kontaktně únavové vady je
pravidelné broušení kolejnic. Základní myšlenkou tohoto postupu je umělé
zvýšení ojetí kolejnicového materiálu tak, aby k vadě z kontaktního namáhání
nedošlo.

- 35 (50) -

ŽELEZNIČNÍ KONSTRUKCE I · Modul 2

rychlost
růstu

péče o základní
prostředky

snižování míry
rizika

A

B

lom kolejnice

ojetí + broušení
ojetí
hloubka trhliny

1. fáze
vznik a
počáteční
růst
kolo

2. fáze
růst pod malým
úhlem; lehké nebo
střední kontaktně
únavové vady

3. fáze
růst rozvětvených
trhlin; velké a velmi
velké kontaktně
únavové vady

kolo

kolo
hlava kolejnice

Obr. 30 – Rychlost růstu trhliny v závislosti na hloubce trhliny
Broušení se používá k odstraňování povrchových trhlin v době, kdy je jejich
hloubka zlomek milimetru, a dříve, než se rozšíří do kolejnice [34]. Toto umělé, ale kritické zvýšení míry přirozeného ojíždění kolejnic zajišťuje, že životnost kolejnice může dosáhnout stovky až tisíce mil.hrt. převezené zátěže.
Projetá provozní zátěž [mil. hrt]
Hloubka pod pojížděnou
plochou kolejnice [mm]
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Rozvoj trhlin při preventivním broušení
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Obr. 31 – Princip preventivního broušení, uvedené hodnoty projeté zátěže jsou
orientační
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Další přínos broušení je reprofilace kolejnice a snížení kontaktního namáhání.
Při zkouškách Asociace Amerických železnic na zkušebním okruhu v Pueblu
v Coloradu [48] bylo zjištěno, že k lomům kolejnice z důvodu rozvoje kontaktních vad dochází nejdříve u nejtvrdších a nejkvalitnějších kolejnic při provezení zátěže nižší než 50 mil.hrt. Důvodem jsou vysoká kontaktní namáhání, způsobená nevhodným profilem a malým ojížděním materiálu. Tvrdé kolejnice se
ojížděním netvarují do vhodnějšího tvaru z hlediska kontaktního namáhání.
Z tohoto důvodu se u některých správ drah používá broušení hlav kolejnic, ve
výhybkách svisle upevněných, k vytvoření ukloněného profilu .
Předcházení vad bude v nadcházejícím období podmíněno zlepšováním vlastností materiálu kolejnic, zlepšováním jízdního profilu kolejnic a zmenšováním
výrobních tolerancí a optimalizaci používaných postupů údržby. Jako nejslibnější se pro výrobu kolejnic jeví nízkouhlíkaté oceli s bainitickou strukturou.
Kontrolní otázky
Jaké jsou rozdíly mezi broušením a hoblováním kolejnic? Pro které vady kolejnic jsou jednotlivé technologie vhodné
Jakým způsobem je možné předcházet únavovým vadám? Existují kritéria,
kdy je preventivní zásah nejvhodnější?

- 37 (50) -

ŽELEZNIČNÍ KONSTRUKCE I · Modul 2

4

Železniční svršek na mostech
4.1

Úvod

Pro železniční svršek na mostech platí některé odchylky od pravidel pro železniční svršek v běžné koleji. Změny ustanovení se týkají soustavy svršku, upevnění kolejnic, délek kolejnic, kolejnicových styků, tvaru kolejové lože, bezstykové koleje apod. Odchylně od běžné koleje se na mostních konstrukcích používají pojistné popř. zajišťovací úhelníky.
Pro železniční svršek na mostech platí ustanovení předpisu Českých drah S3
Železniční svršek, část 12, která sjednocuje informace uváděné v různých dalších dokumentech Českých drah, jako jsou technické normy železnic (TNŽ)
další předpisy a vzorové listy. Tento standard platí železniční svršek na mostních objektech trvalých i provizorních, u opěrných zdí a na objektech mostům
podobným, např. pro kolejové váhy, točnice a přesuvny. Podle části 12 S3 se
navrhuje a realizuje nový železniční svršek na mostních objektech a posuzuje
se stávající železniční svršek.

4.2
4.2.1

Nový železniční svršek
Kolejnice

Na mostech a mostních provizoriích se nesmějí použít kolejnice o menší hmotnosti na běžný metr než v přilehlých úsecích tratě. Na mostních provizoriích se
případně smí použít kolejnice o nižší hmotnosti v případě, že pro takové kolejnice je mostní provizorium konstruováno. Přechodové kolejnicové styky a
svary se umisťují nejméně 4 m od konce provizoria. Podobně lze postupovat u
objektů mostům podobných, jako jsou přesuvny, kolejové váhy apod.
Při použití bezstykové koleje na mostních objektech s konstrukcemi na ložiscích musí být jakost kolejnic nejméně UIC 900 A (95 ČSD-Vk).

4.2.2

Upevnění kolejnic

Na mostnice a pozednice se kolejnice upevňují pomocí žebrových podkladnic
s úklonem úložné plochy a šířkou 200 mm (označení S 4M pro kolejnice S 49 a
R 4M pro kolejnice UIC 60 a R 65). Podkladnice se ukládají na polyetylénové
podložky tl. 2 mm nebo na dvě penefolové podložky v celkové tloušťce 10
mm. Podkladnice na polyetylénových podložkách se upevňují vrtulemi R 1 a
R 2, podkladnice na penefolových podložkách se upevňují vrtulemi R 2.
V posledně jmenovaném případě se použijí podkladnice S 4Md a R 4Md se
zvětšenými otvory pro distanční kroužky. Pokud upevnění s penefolovými podložkami není v úsecích koleje přiléhající k mostu, zřídí se toto upevnění po
obou stranách mostu v délce 10 – 15 m.
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Obr. 32 – Podkladnice užívané na mostnicích, pozednicích a podélných dřevech
Na ocelových konstrukcích s přímým uložení se kolejnice ukládají na běžné
žebrové podkladnice s úklonem úložné plochy. Podkladnice se připevňují neposuvně, posuvné upevnění se používá na některých mostních provizoriích. U
betonových konstrukcí s přímým uložením koleje lze podkladnice uložit a přivařit na ocelové desky, zabudované do nosné konstrukce.
Na kolejových vahách a točnicích s přerušenou kolejnicí se kolejnice upevňují
mimo žebrových podkladnic s úklonem úložné plochy také prostřednictvím
plochých žebrových podkladnic.

4.2.3

Pražce, mostnice, pozednice a podélná dřeva

Na mostních objektech s průběžným kolejovým ložem se používají dřevěné i
betonové pražce. Materiál nosné konstrukce nebo žlabu pro kolejové lože nemá
na druh použitých pražců vliv. Na mostních provizoriích se používají dřevěné
pražce. Dřevěné pražce je nutné použít také ve výbězích pojistných úhelníků.
Na mostech s otevřenou mostovkou se používají mostnice z tvrdého dřeva o
rozměrech průřezu 240 – 260 x 240 – 260 mm. Pro mostnice platí TNŽ 73
6261. Jako pozednici lze použít mostnici nebo ostrohranný dřevěný pražec o
nejmenším rozměru 250 x 150 mm.
Podélná dřeva se používají na ocelových konstrukcích.
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4.2.4

Kolejové lože

Kolejové lože se na mostních objektech navrhuje jako průběžné buď otevřené,
nebo ve žlabu. Otevřené kolejové lože se zřizuje na mostních objektech
s přesypávkou a s římsami v úrovni nebo pod úrovní pláně tělesa železničního
spodku. Na konstrukcích bez přesypávky je kolejové lože vždy ve žlabu a vyplňuje celou jeho šířku. Výška obrysu kolejového lože, měřená od spojnice
úložných ploch pražce je bez ohledu na druh pražců 510 mm a to v celé šířce
kolejového lože. Mezi obrysem kolejového lože a povrchem izolace dna žlabu
musí zůstat rezerva v rozhodujícím místě 40 mm. Výška kolejového lože nesmí
být vlivem zaoblení lomu sklonu koleje zvětšena o více než 100 mm. Kolejové
lože musí být 50 mm pod horní hranou římsy. Kolejové lože je k římse vodorovné nebo stoupá max. 12%. Pro uspořádání kolejového lože u opěrných zdí
platí stejná ustanovení jako pro kolejové lože mezi římsami mostního objektu.

Obr. 33 – Obrys kolejového lože ve žlabu
Šířka kolejového lože je v přímé koleji 2200 mm na obě strany od osy koleje.
Ve směrovém oblouku se obrys kolejového lože rozšiřuje. Mezi obrysem kolejového lože a povrchem izolace stěny žlabu nebo povrchem cizího zařízení
musí být rezerva nejméně 60 mm. Průřez kolejového lože je v dolních rozích
na výšku i šířku 100 m zkosen.
U kolejové lože v oblouku s převýšením je na vnější straně kolejové lože do
šířky 1700 mm upraveno jako v běžné koleji a poté je směrem k římse vodorovně. Vlivem zaoblení lomu sklonu koleje nesmí být výška kolejového lože
zvětšena o více než 100 mm. Je-li kolej ve směrovém oblouku, zvětšuje se šířka nutného obrysu kolejového lože na vnitřní stranu o hodnotu ∆0/2 + 50 mm,
na vnější straně oblouku se šířka obrysu zmenšuje o hodnotu ∆0/2 (viz. ČSN 73
6201).
Kabelová chránička smí být umístěna pouze mimo obrys nutného kolejového
lože. Nad chráničkou musí zůstat nejméně 50 mm tlustá vrstva štěrku.
U konstrukcí s dilatující délkou větší než 100 m se kolejové lože řeší individuálně.
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4.2.5

Bezstyková kolej na mostních objektech

Na mostních objektech se dává přednos bezstykové koleji, vylučuje se zřízení
běžného kolejnicového styku. Zřizuje se všude tam, kde je to možné, u objektů
s otevřeným kolejovým ložem platí bez dalších omezení stejné zásady jako na
zemním tělese, stejně tak na mostních objektech se žlabem kolejového lože
a s konstrukcemi výhradně bez ložisek (klenby, trubní objekty, rámy, oblouky
s klouby, konstrukce s přesypávkou i bez).
Pro zřízení bezstykové koleje na mostním objektu s konstrukcemi s ložisky
jsou rozhodující dilatující délky nosných konstrukcí LT. Nosná konstrukce má
jednu nebo dvě dilatující délky. Je-li pevné ložisko na konci nosné konstrukce,
má konstrukce jednu dilatující délku. Je-li pevné ložisko mezi pohyblivými
ložisky, má konstrukce dvě dilatující délky. Příklady konstrukcí s jednou i
dvěmi dilatujícími délkami LT je na Obr. 34.

Obr. 34 – Příklady nosných konstrukcí s jednou a dvěmi dilatujícími délkami
Bezstykovou kolej na mostních objektech s dilatujícími konstrukcemi
s kolejovým ložem i bez kolejového lože lze zřídit, jsou-li dilatující délky LT
menší nebo rovné hodnotám, uvedeným v Tab. 7. V případech v tabulce neuvedených je nutno vyžádat souhlas stavební sekce DDC Českých drah individuálně.
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Tab. 7 – Největší přípustné dilatující délky LT nosných konstrukcí pro zřízení
bezstykové koleje
Na mostech se bezstyková kolej zřizuje a udržuje jako bezstyková kolej na
zemním tělese. Na mostních objektech v obloucích se nezřizuje bezstyková
kolej v případech, kdy by bylo nutné použít pražcové kotvy. Podmínky pro
zřízení bezstykové koleje musí být splněny také nejméně 75 m před mostem a
nejméně 75 za mostem.
Nelze-li na mostech bezstylovou kolej zřídit, musí být použity tak dlouhé kolejnice, aby na mostech nebyl umístěn kolejnicový styk. Kolejnicový styk lze
umístit výjimečně na mostě jen tam, kde je výška přesypávky větší než 1,00 m.
V případě nutnosti u výhybkových spojení si lze vyžádat souhlas u sekce stavební DDC s umístěním kolejnicového styku na mostním objektu.

Obr. 35 – Příklady přípustného sledu pohyblivých a pevných ložisek u více
konstrukcí za sebou
Na mostních objektech s konstrukcemi s ložisky se svařené kolejnice
v přechodech z konstrukce na opěru nebo na část mostu bez diletujících konstrukcí přerušují buď kolejnicovými styky nebo dilatačním zařízením. Umístění kolejnicových styků a kolejnicových dilatačních zařízení na mostních objektech s konstrukcemi s ložisky je v Tab. 8.
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Tab. 8 – Umístění kolejnicových styků a kolejnicových dilatačních zařízení na
mostních objektech s konstrukcemi s ložisky
KMDZ … kolejnicové malé dilatační zařízení (do 100 mm)
KVDZ … kolejnicové velké dilatační zařízení (do 400 mm)
Jsou-li po sobě následující nosné konstrukce uloženy na pilíři na pevných ložiscích, kolejnice se zde nepřerušují. Totéž platí pro spojitou konstrukci se
dvěma diletujícími délkami. Jsou-li po sobě následující nosné konstrukce na
pilíři uloženy tak, že jedna z nich je uložena na pohyblivých ložiscích a jedna
na pevných, tak se přechod koleje z konstrukce na konstrukci upravuje takto:
-

žádná z konstrukcí dilatující délku LT větší než 15,0 m, kolejnice se
nad uložením nepřerušují

-

při větších diletujících délkách do 30,0 m se přechody řeší individuálně, přihlíží se k materiálu nosných konstrukcí, způsobu uložení
koleje a počtu konstrukcí za sebou. Je nutno vyšetřit stav napjatosti
v koleji na mostě a vzít jej v úvahu při návrhu nebo přepočtu nosných konstrukcí mostu, včetně posouzení pevných ložisek na účinky
teplotních změn v kolejnicích.

-

pro větší dilatující délky jak 30,0 m se použije kolejnicové dilatační
zařízení umístěné na konstrukci s pevným ložiskem, část kolejnic
mezi dilatujícím koncem konstrukce a kolenovou kolejnicí dilatačního zařízení je nutné uložit kluzně.

Uložení dvou po sobě dilatujících nosných konstrukcí na pilíři na pohyblivých
ložiscích je přípustné jen ve výjimečných případech a u stávajících konstrukcí.
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Přechod koleje se zřizuje obdobným způsobem jako v předcházejícím případě
pouze s tím, že rozhodující je součet obou dilatujících délek.
Na mostních objektech s konstrukcemi bez ložisek (klenby, rámy, desky
apod.), které výrazně nedilatují, lze kolejnice svařit, nejvíce však do délky 60,0
m. V případě, že jsou splněny podmínky pro zřízení bezstykové koleje, lze
kolejnice schválit až do délky 150,0 m.
Kontrolní otázky
Jaký je základní rozdíl v upevnění kolejnic na příčných podporách na
mostě?
Je možné použít bezstykovou kolej na mostě bez omezení?

4.3

Bezstyková kolej na mostech – výpočet podélné
síly

Model bezstykové koleje na mostě je uvažován podle Obr. 7-5. Na mostě může
být více kolejí, uvedený model zohledňuje pouze jednu kolej na celé mostní
konstrukci.

Obr. 36 – Element koleje a mostu
Pro tento model lze napsat následující diferenciální rovnice, zohledňující podélný odpor proti posunutí mezi kolejí a mostem:
d 2 u rl (u b − u )
 du

+
= 0; N = EA
− α ∆T 
2
EA
dx
 dx


d 2 u b rl (u b − u )
 du

−
= 0; N b = (EA)b  b − (α∆T )b 
2
(EA)b
dx
 dx

(23)
kde:
u, ub .................................... jsou posunutí koleje resp. mostu
N, Nb .................................. normálové síly v koleji, resp. v mostu
rl =r(ub-u) .......................... podélný odpor jako funkce velikosti posunu
EA, (EA)b ........................... tuhost koleje resp. mostu v podélném směru

- 44 (50) -

Mechanika kolejové jízdní dráhy

α∆T, (α∆T)b.........................deformace od teplotního zatížení koleje, resp. mostu
Úlohu lze zjednodušit zavedením lineárního vztahu pro podélný odpor:
rl = k (u b − u )
(24)
V dalším bude předpokládáno, že tuhost koleje v podélném směru je mnohem
menší než tuhost mostní konstrukce:
EA << (EA)b
(25)
Za těchto zjednodušujících podmínek bude v mostní konstrukci konstantní
osová síla a řešení diferenciálních rovnic lze napsat ve tvaru:
u = C1 sinh µx + C 2 cosh µx + C 3 + C 4
ub = C3 x + C 4
(26)
kde

µ=

k
EA
(27)

Uvažujme dva zvláštní případy.

Případ 1:
C3 = 0; C 4 = 0; odtud u b = 0; N b = N max = −(EAα∆T )b
(28)
V tomto případě je mostní konstrukce plně pod napětím a pro bezstykovou
kolej platí totéž co pro běžnou bezstykovou kolej na zemním tělese.

Případ 2:
C3 = (α∆T )b ; C 4 = 0;

( )
odtud u b = α∆T b .x; N b = 0

(29)
V tomto případě se pro mostní konstrukci předpokládá na jednom konci (pro x
= 0) pevné ložisko a druhém ložisko posuvné. Mostní konstrukce pod teplotním zatížením volně dilatuje. Pro tento případ je řešení diferenciálních rovnic
pro kolej:

u = C1 sinh µx + C 2 cosh µx + (α∆T )b .x

N = EAµ (C1 sinh µx + C 2 cosh µx ) + EA(α∆T )b − EAα∆T

(30)
Speciálním případem je bezstyková kolej na sledu mostních konstrukcí viz
Obr. 7-6. Okrajové podmínky pro tento případ jsou:
u (0 ) = u (L ); N (0 ) = N (L )

(31)
Řešení diferenciálních rovnic má tvar:
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u=

1
(α∆T )b L cosh µx − coth 1 µL sinh µx + (α∆T )b x
2
2



1
1


EA(α∆T )b L cosh µx − coth µL sinh µx  + EA(α∆T )b x + EAα∆T
2
2


(32)
Na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. je znázorněn příklad s těmito vstupními
parametry: E = 2,1.1011 Pa; A = 60.10-4 m2; α = 1,15.10-5 °C-1; ∆T = 40 °C; ∆Tb
= 10 °C; k = 7363 kN.m-2; L = 48,7 m. Pokud bychom uvažovali běžnou bezstykovou kolej na zemním tělese, byla by maximální osová síla v koleji Nmax =
580 kN. Díky interakci koleje s mostní konstrukcí se zvýšila hodnota osové
síly nad ložisky o 142 kN, což je zvýšení o 24 %. Maximální posunutí koleje je
poloviční hodnota dilatace mostní konstrukce nad pohyblivým ložiskem.

N=

Obr. 37 – Podélná posunutí a osové síly v bezstykové koleji a kostní konstrukci

4.3.1

Pojistné úhelníky na mostech

Na nově navrhovaných a přestavovaných mostech se na konstrukcích bez kolejového lože, pojížděných rychlostí větší než 30 km.h-1 umisťují mezi kolejnice
pojistné úhelníky jako bezpečnostní zařízení při vykolejení vozidel, jde-li o
most:
-

se vzdáleností závěrných zdí větší než 20,0 m

-

se vzdáleností závěrných zdí 15,0 až 20,0 m, je-li na něm kolej
s poloměrem oblouku menším než 300 m

Umístění pojistných úhelníků je na Obr. 38.
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Obr. 38 – Umístění pojistných úhelníků na mostním objektu
Vzdálenost mezi pojížděnou hranou kolejnice a pojistným úhelníkem je 180
mm. Horní hrana pojistného úhelníku je v rozmezí 16 mm pod až 2 mm nad
spojnicí temen kolejnice.
V koleji s mostnicemi se používají tyto tvary pojistných úhelníků:
-

u kolejnic UIC 60 a R 65: 200x200x14, 180x180x14 na ocelové
podložce tl. 10 mm, 160x100x14 kratším ramenem na ocelové podložce tloušťky 30 mm

-

u kolejnic tvaru S 49: 160x100x14 s kratším ramenem na mostnici

Na konstrukcích s přímým uložením koleje se používají úhelníky 160x100x14,
osazené na připevňující stoličky delším ramenem, osová vzdálenost stoliček je
nejvíce 1200 mm.
Pojistné úhelníky včetně svého ukončení musí být prodlouženy do tratě nejméně o 10,0m od líce závěrné zdi. Pojistné úhelníky se spojují šroubovými spoji
nebo se svařují, nad dilatujícími konci nosných konstrukcí se však používají
pouze šroubové spoje. Pojistné úhelníky se připevňují dvěma vrtulemi ke každé mostnici nebo pražci, u přímého uložení koleje se připevňují šrouby.
Ukončení pojistných úhelníků je na Obr. 7-8.
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Obr. 39 – Ukončení pojistných úhelníků a detail ukončení
Zajišťovací úhelníky zajišťují polohu centricky uložených mostnic po délce
nosné konstrukce, nejsou-li na konstrukci pojistné úhelníky. Mají rozměr
90x90x10 a umisťují se ve vzdálenosti 180 mm od pojížděné hrany kolejnice.
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4.4

Stávající železniční svršek

U stávajícího železničního svršku je možné do nejbližší rekonstrukce ponechat:
-

starší typy kolejnic

-

klasické žebrové podkladnice šířky 150 mm a rozponové podkladnice T6 šířky 200 mm

-

u kolejnice S 49 lze použít pojistný úhelník 150.10.14 s kratším ramenem na ocelové podložce tloušťky 10 mm

-

vzdálenost pojistných úhelníků od pojížděné hrany kolejnice 160 až
200 mm, přitom horní hrana pojistného úhelníku smí být až 30 mm
nad temenem kolejnice

-

ukončení pojistných úhelníků smí být provedeno pomocí dřevěného
klínu

Kontrolní otázky
Je možné jednoduše vyjádřit vzájemný posun mostní konstrukce a kolejového roštu nad podporou při sledu mostních konstrukcí staticky působící jako
prosté nosníky?

Kdy je nutné použít pojistné úhelníky na mostě? Proč nesmí být úhelníky
v ose koleje spojeny?
Všimněte si rozdílnosti navrhovaných sklonů svahů ve stejných zeminách
v případě náspu a zářezu. Čím by to mohlo být?
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Závěr
Shrnutí
V tomto modulu jste se seznámili s důležitými základy dynamické analýzy
kolejové jízdní dráhy. Poznali jste důležitý vliv pohybující se síly na namáhání
kolejového roštu. Seznámili jste se s charakterem dynamického zatížení koleje,
souvislost jednotlivých typů zdrojů vibrací s frekvencí, na které působí.
Důležitou kapitolou jsou vady kolejnice. Zjistili jste, že nejčastějšími kolejnicovými vadami jsou v současné době únavové vady. Tyto vady souvisí s tím,
že vysokovalitní kolejnicové oceli nejsou opotřebovávány ojetím. Naučili jste
se možnosti preventivních zásahů.
V poslední kapitole jste věnovali pozornost železničnímu svršku na mostech.
Velmi důležitou látkou byla bezstyková kolej na mostech zejména v souvislosti
s vzájemným posunem mostní konstrukce a kolejového roštu.
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