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ABSTRAKT/ABSTRACT 

Předmětem diplomové práce Optimalizace rozmístění a upevnění komponent výzbroje 

elektrické jednotky je navrhnout moderní elektrickou nízkopodlažní jednotku pro regionální 

dopravu. Navržené vozidlo bude mít hrubou stavbu z protlačovaných hliníkových profilů. Při 

jeho návrhu je detailně řešeno rozmístění komponent eklektické výzbroje na jednotlivých 

vozech, cílem je optimální rozložení hmotnosti mezi všechny podvozky. Na novém navrženém 

vozidle s optimálně rozloženými komponenty jsou následně porovnány možné způsoby jejich 

upevňování na střechu. Výsledkem by mělo být nové řešení pro upevňování střešních 

komponent.   

The subject of the diploma thesis Optimization of placement and mounting of the electrical 

equipment of electric multiple unit is design of modern electric low floor multiple unit for 

regional transport. Car body of designed vehicle is from extruded aluminum alloys profiles. 

The main focus during designing of this vehicle is put on the optimally placed components of 

electrical equipment on each car of the electrical multiple unit. The goal of this optimization 

is similar weight distribution among all bogies. Then different systems of mounting of the 

electrical equipment on the roof are going to be assessed. The outcome ought to be the new 

system for mounting electrical equipment on the roof. 
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Návrh elektrické jednotky: 

h Výpočtová výška [m] 

η0 Asymetrie vozidla [°] 

sz Součinitel náklonu [-] 

δ Převýšení koleje [°] 

η Kvazistatický náklon [°] 

hc Výška pólu kolébání vozové skříně [m] 

z Kinematické zúžení [m] 

eDV Rozchod dvojkolí [m] 

p Rozvor podvozků [m] 

Ei Vnitřní šířková omezení [m] 

a Vzdálenost otočných čepů [m] 

ni Vnitřní vzdálenost [m] 

Ea Vnější šířková omezení [m] 

na Vnější vzdálenost  [m] 

q Společná příčná vůle v primární vypružení [m] 

w∞ Příčná vůle v sekundárním vypružení [m] 

R Poloměr [m] 

2w1 Příčná báze primárního vypružení [mm] 

2w2 Příčná báze sekundárního vypružení [mm] 

zLMAX Poklesnutí na levé straně vozidla [mm] 

zPMAX Zvednutí na pravé straně vozidla [mm] 

q0 Spojité zatížení skříně  [N/mm] 

m Hmotnost [t] 

l Délka [m] 

Fc Zatížení od crash. čela [N] 

RXY1 Reakce [kN] 

Fi Svislá síla v těžišti [N] 

S Těžiště [-] 

Fs Zatížení od strojvedoucího [N] 

Li Vzdálenost těžiště od podvozku A [mm] 

Ls Vzdálenost těžiště od podvozku A [mm] 
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Fsp Svislé zatížení od stojících pasažérů [N] 

Fz Svislé zatížení od zavazadel [N] 

Fki Svislé zatížení od jednotlivých komponent [N] 

Lki Vzdálenost těžiště od podvozku A [mm] 

Upevnění komponent na střeše vozidla: 

g Tíhové zrychlení [m/s2] 

c Parametr přitížení ve  
svislém směru 

[-] 

U Využití [-] 

σc Vypočítané napětí [N/mm2] 

S1 Bezpečnostní součinitel pro mez pružnosti nebo kluzu [-] 

R Mez pružnosti (ReH) nebo 0,2% smluvní mez kluzu (Rp0,2) 
materiálu 

[N/mm2] 

SDi Plocha průřezu profilu drážky [mm2] 

S1 Bezpečnostní součinitel [-] 

Rp0,2 Mez kluzu [MPa] 

σc Dovolené napětí  
 

[MPa] 

μ Poissonova konstanta  [-] 

E Modul pružnosti  [MPa] 

ρ Hustota [kg/m3] 

FQ Síla působící kolmo na osu šroubu (boční/příčná) [kN] 

FZ Síla v ose šroubu [kN] 

FMmax Maximální montážní síla předpětí [kN] 

FMmin Minimální síla předpětí [kN] 

αA Faktor utažení [-] 

FM Montážní síla předpětí [kN] 

FK Potřebná svěrná síla sevřených částí pro přenos boční síly FQ 
třením 

[kN] 

μT Minimální součinitel tření ve styčné ploše přenášející zatížení 
třením 

[-] 

𝜙 Silový poměr [-] 

FZ Síla vyjadřující ztrátu předpětí sednutím fZ [kN] 

fZ Sednutí [μm] 

fZm Mechanické sednutí [μm] 

fZt Sednutí způsobené teplotními změnami  [μm] 

αšroub Teplotní roztažnost dílu [K-1] 
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ti tloušťka [mm] 

αi teplotní roztažnost materiálu o tloušťce ti [K-1] 

ΔT Teplota [°C] 

LK Délka sevření [mm] 

d Průměr šroubu [mm] 

h Výška [mm] 

P Stoupání [mm] 

FMtab Předepsaná montážní síla předpětí [kN] 

μG Součinitel tření v závitech [-] 

ν Faktor využití smluvní meze kluzu šroubu Rp0,2 [-] 

kp Koeficient bezpečnosti proti povolení šroubového spoje [-] 

FKmin Minimální svěrná síla [kN] 

kS Koeficient bezpečnosti proti proklouznutí sevřených částí [-] 

S Plocha [mm2] 

MA Utahovací moment [Nm] 

DKM Průměr třecího mezikruží pod hlavou šroubu [mm] 

dw Maximální třecí průměr šroubu [mm] 

dh Průměr díry podložky pod šroubem [mm] 

μk Součinitel tření pod hlavou šroubu a mezi kamenem a 
drážkou 

[-] 

d2 Střední průměr závitu [mm] 

MAred Dovolený utahovací moment [Nm] 

FAmax Největší osová síla [N] 

FQmax Největší boční síla [N] 
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1 ÚVOD 

Železnice v posledních letech, zejména v České Republice, získává na čím dál větší 

popularitě a počty přepravených cestujících každým rokem rostou. V roce 2018 bylo na 

železnici přepraveno jen národním dopravcem Českými dráhami 179,2 milionů cestujících, což 

z tohoto čísla dělá nejlepší výsledek pro největšího tuzemského dopravce za posledních 

10 let. [1] Nárůst počtu cestujících v ČR také zaznamenali soukromí dopravci RegioJet a Leo 

Express. [1] Lze očekávat, že tento trend bude i v následujících desetiletích pokračovat. 

Napovídá tomu hned několik důvodů, jako například stále větší skepse vůči fosilním palivům 

nebo v současné době státem zavedené slevy pro mladistvé a seniory. Ale i zvyšující se 

přepravní rychlost, která již na některých tratích překonává dopravu automobilovou, a 

v kombinaci se zvyšujícím se komfortem je značným lákadlem pro cestující, kteří každodenně 

dojíždí za prací. Mezi další velké výhody železnice patří nižší cena pro přepravu jednotlivce, 

než kdyby jel sám autem a také, že železnice zajíždí bez komplikací do center měst. 

K tomu, aby zájem o železnici v ČR rostl i v následujících letech stejně rychle jako tomu je 

v současné době, a nedošlo k jeho zpomalení, je nezbytné, aby se výhody železnice dále 

zvětšovaly. Toho lze dosáhnout kombinací a nepřetržitým rozvojem více důležitých 

dlouhodobých cílů, které závisí jednak na provozovatelích železniční sítě a dopravcích, ale také 

i na výrobcích kolejových vozidel. 

 Jedním z cílů je kontinuální rozvoj poměrně zaostávající železniční infrastruktury na území 

ČR. To znamená výstavbu nových koridorů, realizaci první vysokorychlostní trati na našem 

území, ale i modernizaci stávajících tratí na vyšší traťové rychlosti nebo jejich rozšiřování 

z jednokolejných na dvoukolejné. Při plánování nové železniční infrastruktury je také třeba 

brát ohled na to, aby dobře navazovala na další dopravní systémy, kterými jsou zejména 

doprava městská, osobní automobilová a letecká. 

Cílem pro dopravce by mělo být, aby jejich vozový park nebyl jednak zastaralý, ale i špinavý 

a byl bezporuchový, protože právě tyto faktory u spousty lidí rozhodují o tom, jestli se 

k železnici budou rádi vracet, nebo využijí například auto. Provozovaná vozidla by měla být 

místem, kde si cestující odpočne, dojde na čistou toaletu, nebo se naobědvá, a do cíle 

dorazí klidnější a odpočatější, než tomu je právě o dopravy automobilové. 

Dostatečně motivovat dopravce svůj vozový park obměňovat, je cílem výrobců kolejových 

vozidel. Ti by měli stavět vozidla taková, která svým pořízením dopravcům zajistí rychlejší 

návratnost investice, než kdyby renovovali vozidla stará několik desítek let, pro provoz na další 

desetiletí. Konkrétním příkladem může být srovnání nové elektrické nízkopodlažní jednotky 

pro regionální dopravu a v současné době stále se ještě běžně vyskytujícího klasického vlaku 

v regionální dopravě. Typický příklad moderní elektrické jednotky je uveden na obrázku 1.1, 

jedná se o jednotku Siemens Mireo.  
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Tato jednotka byla od začátku navržena pro provoz regionální, to znamená s uvažováním 

častého zastavování, při kterém elektrodynamickým brzděním rekuperuje energii zpět do sítě 

(možné v Německu, v ČR ji může akumulovat do baterií) a z toho plynoucích častých rozjezdů, 

které probíhají při zrychlení až 1,1 m/s2, aby se co nejrychleji dostala na maximální rychlost 

160 km/h. Celková hmotnost takovéto jednotky může být o několik desítek tun nižší než u 

klasického vlaku se srovnatelnou kapacitou, což v kombinaci s častými rozjezdy a 

zastavováním přináší nezanedbatelné úspory spotřebované energie. Regionální zaměření je 

vidět i na koncepci hrubé stavby, která je nízkopodlažní pro bezproblémovou přepravu 

vozíčkářů a matek s dětmi, ale i pro regionální dopravu klíčovou rychlou výměnu cestujících, 

kteří mohou nastupovat přímo z nástupiště a nemusí překonávat žádný výškový rozdíl. 

Rychlejší výměna cestujících je také zaručena použitím širokých dvoukřídlých dveří.  

 Pod pojmem klasický vlak se skrývá souprava 3 až 5 40 tunových osobních vozů tažená 

těžkou 80 tunovou lokomotivou, zobrazená na obrázku 1.2, což je v kombinaci s častým 

zastavováním a nízkým využitím trakčních schopností lokomotivy energeticky nehospodárné. 

U starších lokomotiv navíc není možnost zpětného využití energie získané při 

elektrodynamickém brzdění a dochází k jejímu zmaření v brzdových odpornících. Rychlost 

výměny cestujících je omezena koncepcí osobních vozů, které mají dveře umístěny na 

představcích (koncích), takže dochází ke kumulaci lidí na nástupištích. Přeprava cestujících na 

vozíku nebo matek s dětmi je v těchto vlacích téměř vyloučena, vhledem k nulové 

nízkopodlažnosti a úzkým dveřím. Cestující s rozměrnějšími zavazadly nebo s kolem jsou také 

odkázáni na asistenci vlakového personálu, což opět prodlužuje jízdní dobu a zároveň zvyšuje 

náklady. Maximální rychlost těchto vlaků se pohybuje v rozmezí 120–140 km/h. 

 

Obr. 1.1: Moderní elektrická jednotka [2] 

 

Obr. 1.2: Klasický vlak [3] 

Nevýhody koncepce klasického vlaku na tratích regionálních, se ale mohou změnit ve 

výhody při jejich využití v dálkové dopravě, kde nedochází k častému zastavování, takže 

rekuperace nehraje tak významnou roli. Doba strávená v zastávce je u dálkových vlaků také 

delší, takže požadavek na rychlou výměnu cestujících není nutný. Dnes v dálkové dopravě 

rostou na oblibě soupravy typu push-pull, u kterých je kladen důraz, na co nejvyšší komfort. 

Tyto jednotky by se daly označit jako inovace klasických osobních vlaků s jakými se běžně 

setkáváme na našich tratích, avšak není nutné u nich přepřahovat lokomotivu, protože jsou 

na druhém konci opatřeny řídícím vozem, ze kterého může strojvedoucí ovládat lokomotivu 

při jízdě opačným směrem.  
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Obr. 1.3: Typická souprava push-pull – Railjet [4] 

Závěrem lze říci, že pokud má být kolejové vozidlo správně využito, je třeba jej navrhnout 

přesně podle jeho plánovaného zaměření, aby jeho přednosti mohly být stoprocentně využity, 

a docházelo tak ke snížení spotřeby, zrychlení dopravy a ve výsledku levnějšímu provozu. 

2 CÍL PRÁCE 

Práce se skládá ze dvou hlavních velkých úkolů, které spolu úzce souvisí. Prvním je 

navrhnout moderní elektrickou nízkopodlažní jednotku pro regionální dopravu a při jejím 

návrhu se zaměřit na rozmístění komponent eklektické výzbroje. Druhým úkolem je 

navrhnout, pro komponenty umísťované na střechu vozidla, konstrukční řešení upevňovacího 

rozhraní. 

Cílem prvního úkolu je moderní elektrická nízkopodlažní jednotka navržená pro regionální 

dopravu v České Republice. Jednotka bude navržena s důrazem na co nejnižší hmotnost, při 

maximální přepravní kapacitě a bude mít optimální rozložení komponent elektrické výzbroje, 

zajišťující nejen vyrovnaná nápravová zatížení na všech podvozcích, ale také minimální délku 

kabeláže a chladících okruhů mezi jednotlivými komponenty. 

Cílem druhého úkolu je ukázat, že přestože vozidla dnes vyráběná jsou velmi moderní a při 

jejich výrobě jsou použity nejmodernější technologie, mají stále prostor ke zlepšení některých 

konstrukčních částí. Touto částí je právě třeba střešní prostor a upevňovací rozhraní pro těžké 

komponenty elektrické výzbroje. Výstupem tohoto úkolu bude nové konstrukční řešení 

upevňovacího rozhraní na střeše vozidla, kombinující výhody řešeních dnes používaných a 

zároveň odstraňující některé jejich nevýhody. 
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3 NÁVRH ELEKTRICKÉ JEDNOTKY 

Návrh elektrické jednotky a jakéhokoliv jiného kolejového vozidla je natolik složitým 

procesem, že se jím zabývá velký vývojový tým složený z konstruktérů, technologů, výpočtářů, 

elektrikářů, hmotnostních manažerů a celé řady dalších profesí. Kolejové vozidlo se jako celek 

skládá z dalších menších celků. Ty by se daly rozdělit na dvě základní části. První je část 

pojezdová, umožňující pohyb vozidla a patří sem návrh uspořádání jednotky, volba podvozků 

a návrh jejich konkrétních dílů jako jsou prvky vypružení nebo brzdové systémy, ale také návrh 

jízdních vlastností vozidla a jeho trakční charakteristiky. Z návrhu pojezdové části také vychází 

požadavky na komponenty elektrické výzbroje. 

Druhou velkou částí je hrubá stavba, která tvoří rozhraní mezi dalšími celky, ze kterých se 

vozidlo skládá. Takže je nosnou strukturou nejen pro pojezdovou část, ale i pro všechny další 

konstrukční části vozidla, jako jsou zmiňované komponenty elektrické výzbroje nebo interiér.  

Vzhledem k zaměření práce bude na následujících stránkách detailněji uveden návrh a 

popis jen těch částí vozidla, které jsou nezbytné k tomu, aby byl správně navržen střešní 

prostor, co se rozměrů (obrysové omezení) a jeho uspořádání (hmotnostní omezení) týká. A 

vzniklo tak konstrukčně správné výchozí prostředí pro návrh nového upevňovacího rozhraní 

těžkých komponent na střeše vozidla. Konkrétně se jedná o tyto části: 

▪ Elektrické schéma – podá informaci o tom, jaké komponenty vozidlo potřebuje, a 

také kde by na vozidle měly být 

▪ Návrh obrysu – stanoví, kde všude bude možné elektrickou výzbroj umísťovat 

▪ Návrh interiéru vozidla – zpřesnění vstupních údajů do hmotnostní bilance 

▪ Hmotnostní bilance – výstupem bude ve spojení s přechozími částmi optimální 

rozmístění komponent na jednotce 

Další údaje nezbytné ke stanovení hmotnostní bilance a výsledného návrhu nového vozidla, 

které nebyly předmětem detailnějších návrhů, byly stanoveny jako přibližné hodnoty 

vycházející z dnes vyráběných podobných vozidel, ke kterým bylo možné získání co největšího 

množství informací.  

Prvním vozidlem, ze kterého jsem vycházel je jednotka Simens Mireo [5] (viz obr. 1.1 na str. 

11). Tato jednotka je nejnovější z vozidel, která jsou zde uvedena, jedná se o vozidlo, které 

bylo také navrženo s důrazem na co nejnižší hmotnost, a co největší efektivitu provozu. 

Jednotka je v základní konfiguraci třívozová, s tím, že vzdálenost otočných čepů dosahuje 

maxima dosažitelného vzhledem k obrysovým omezením (cca 19 m). Jednotka využívá 

Jakobsovy podvozky v lehké variantě s vnitřním rámem, takže oproti srovnatelné třívozové 

jednotce Škoda RegioPanter ř. 640, kterou jsem využil jako druhý zdroj informací [6] dosahuje 

úspory dvou podvozků. RegioPanter používá těžší podvozky klasické koncepce s vnějším 

rámem, jejichž výhodou je, že skříně vozidel nepřichází v místě mezivozových přechodů o 

představky a nabízí větší vnitřní prostor. Posledním vozidlem, které jsem při návrhu nové 
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jednotky využil je Stadler Flirt [7], což je jednotka opět využívající Jakobsovy podvozky. 

Zvláštností této jednotky je, že je z vyráběných jednotek nejširší (2900 vs. 2820 mm u 

RegioPanteru a Mirea), ale má také nejkratší vozy, vzdálenost otočných čepů je pouhých 16 m 

(19 m RegioPanter a Mireo), což z hlediska nákladů není nejoptimálnější, protože při větší 

délce jednotky (více vozů) je zapotřebí více mezivozových přechodů, které jsou drahé a také 

většího počtu Jakobsových podvozků, takže toto řešení nepřináší žádné velké výhody ani 

z hlediska úspory hmotnosti.  

 

Obr. 3.1: Škoda RegioPanter ř. 640 [8] 

 

Obr. 3.2: Stadler Flirt [7] 

Výstupem této části, kromě navržení střešního prostoru bude i moderní elektrická 

nízkopodlažní regionální jednotka, která ukáže, že lze navrhnout vozidlo využívající, všech 

prostředků ke snížení hmotnosti, ať už se jedná o použití podvozků s vnitřním rámem, nebo 

nahrazení čtyř běžných podvozků dvěma Jakobsovými takové, že i přes možnou ztrátu 

představků  (v případě použití Jakobsových podvozků) dokáže při dobrém návrhu obrysu a 

vhodném uspořádání interiéru nabídnout srovnatelnou kapacitu, jako podstatně těžší vozidlo 

s podvozky klasickými. Tzn. že cílem navrhované jednotky bude vyrovnat se přepravní 

kapacitou, jednotkám typu RegioPanter při výrazně nižší hmotnosti.  

3.1 Koncepce a obecné požadavky 

3.1.1 Koncepce 

Záměrem navrhované elektrické nízkopodlažní jednotky je její použití na regionálních 

tratích v České Republice. Protože obdobnou jednotkou provozovanou v největším počtu na 

tuzemských tratích je třívozová jednotka Škoda RegioPanter ř. 640 [6], budu pro návrh nového 

vozidla uvažovat jako základní koncepci také tři vozy. Ty pro další účely práce označím A-první 

hlavový vůz, M-vložený vůz a B-druhý hlavový vůz. Rozdíl oproti RegioPanteru ř. 640, ale přijde 

v rozdílném uspořádání pojezdu vozidla, jak bylo dříve uvedeno, tak RegioPanter (Bo' 2' + Bo' 

2' + 2' Bo') sází na podvozky klasické koncepce umožňující použití co největších skříní 

s dlouhými představky. Toto řešení ale znamená využití celkem šesti podvozků (tří běžných a 

tří trakčních) pro tři vozy [6], což je z hlediska úspory hmotnosti i výrobních nákladů méně 

vhodné řešení pro navrhované vozidlo, jehož cílem je být co nejlehčí. Z toho důvodu bude 
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uspořádání navrhovaného vozidla 𝐵0
´ 2´̅2´̅𝐵0

´  se dvěma trakčními podvozky pod hlavovými vozy 

A a B, a dvěma pravými1 Jakobsovými běžnými podvozky. 

 

Obr. 3.3: Uspořádání navrhované jednotky a značení vozů 

Jak bylo uvedeno, jedním ze současných trendů ve vývoji kolejových vozidel je důraz na co 

největší snižování hmotnosti. Na tento trend logicky reagují i výrobci podvozků, kteří začínají 

vyrábět lehčí podvozky s vnitřním rámem i pro těžká kolejová vozidla. Tento typ podvozků byl 

donedávna vyhrazen vozidlům městské dopravy (tramvaje a metro) a vozidlům příměstským 

lehké stavby. [9] Podvozky s vnitřním rámem u elektrických jednotek přináší, ve srovnání 

s podvozky s vnějším rámem používanými stále na většině vozidel tohoto typu, více než 

dvacetiprocentní úsporu hmotnosti. Oba dva typy podvozků jsou ukázány v následující tabulce 

včetně jejich hmotností pro variantu trakční a běžnou. Podvozek Siemens SF 6500 využívají 

jednotky Desiro (stejná koncepce jako RegioPanter) stejnojmenného výrobce a podvozky 

SF 7500 jednotky Mireo. Protože navrhovaná jednotka má být co nejlehčí uvažuji pro další 

návrh použití právě podvozků s vnitřním rámem SF 7500. Podvozky jiných výrobců, jako je 

Škoda Transportation nebo Stadler zde neuvádím z důvodu, že k nim nejsou dostupné 

dostatečné informace o hmotnostech, Siemens má jako jediný výrobce dostupný online 

katalog [10] se všemi potřebnými informacemi.  

SROVNÁNÍ PODVOZKŮ S VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM RÁMEM 

 

Obr. 3.4: Podvozek s vnějším rámem  

SIEMENS SF 6500 [10] 

 

Obr. 3.5: Podvozek s vnitřním rámem  

SIEMENS SF 7500 [5] 

Hmotnost trakčního podvozku: 9 t 

Hmotnost běžného podvozku: 6,7 t 

Hmotnost trakčního podvozku: 6,7 t 

Hmotnost běžného podvozku: 4,8 t 

Tabulka 3.1: Srovnání podvozků elektrických jednotek [5], [10] 

                                                      

1 Pravý Jakobsův podvozek = jeden společný otočný čep pro obě skříně vozů, které jsou na něm uloženy 
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3.1.2 Obecné požadavky 

Obecné požadavky na jednotku jsem stanovil nejen podle zaměření na regionální železnice 

v ČR, ale i podle obecných zásad pro tento typ vozidel, které jsem se dozvěděl během studia. 

Také jsou mezi požadavky uvedeny příklady norem, ze kterých by se mělo v jednotlivých 

částech návrhu vozidla vycházet. 

 Obecné požadavky: 

▪ Rychlá výměna cestujících => dostatečně široké dveře rozmístěné po boku vozidla 

v konstantní vzdálenosti ± 10 m 

▪ Stejná šířka dveří jako oken => snazší výroba a větší variabilita skříně 

▪ Nízkopodlažní jednotka => výška podlahy v rozmezí 550–600 mm 

▪ Maximální možná vzdálenost otočných čepů – dohnání prostoru chybějících 

představků 

▪ Interiér navržen s ohledem na matky s dětmi a vozíčkáře – vyhláška UIC 565-3 – 

rozměry invalidního vozíku [14] 

▪ „Crashová“ odolnost – nové vozidlo => musí být navrhováno podle normy 15 227 – 

Požadavky na odolnost skříní železničních vozidel proti nárazu [11] 

▪ Bezkolizní obrys vozidla 

▪ Dostatečně rozměrný střešní prostor pro umístění velkých komponent 

▪ Vozidlo provozuschopné na napájecích sítích 3 KV ss a 25 KV 50 Hz 

▪ Maximální rychlost 160 km/h 

▪ Vysoké provozní rozjezdové zrychlení a zábrzdné zpomalení ( 1,1 m/s2) => co 

nejdelší setrvání na maximální rychlosti => zkrácení jízdní doby 

▪ Správné definování hmotnostních stavů vozidla – ČSN EN  15 663 – Definice 

referenčních hmotností vozidla [12] 

▪ Snaha o nejvyšší možnou adhezní hmotnost => aby vysoké hodnoty zrychlení byly 

dosažitelné i za hroších adhezních podmínek, a aby byly co nejvíce využívány 

elektrodynamické brzdy 

 

Obr. 3.6: "Crashové" čelo (Dieselová jednotka Regioshark PESA) [13] 
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3.2 Seznam a parametry elektrických komponent 

Komponenty umísťované na elektrické jednotky se podle různých typů vozidel liší, jejich 

počet závisí na počtu hnacích podvozků vozidla a celkovém trakčním výkonu. Komponenty 

pomocných spotřeb, jako je klimatizace nebo kompresor, mají také u každého vozidla jiné 

rozměry v závislosti na požadavcích zákazníka. Počet a typ elektrických komponent také závisí 

na jakém typu trakční soustavy bude vozidlo provozováno, protože například vozidla určená 

pouze k provozu na tratích se stejnosměrným napájením 3 kV nepotřebují transformátor, ale 

vozidla pro střídavou napájecí síť, bez ohledu na frekvenci již ano. 

Navrhovaná jednotka je složena ze tří vozů, a je uspořádání 𝐵0
´ 2´̅2´̅𝐵0

´ , a je navržena pro 

provoz na obou napájecích sítích (3 KV ss a 25 KV 50 Hz) vyskytujících se na území České 

Republiky, jak už bylo dříve uvedeno. Pro tyto požadavky a předpokládaný trakční výkon 

pohybující se v rozmezí 2,3–2,62 MW jsem stanovil elektrické schéma jednotky (obr. 3.7), 

pomocí kterého jsem určil základní komponenty elektrické výzbroje nezbytné k fungování 

jednotky a také jejich rozmístění na jednotlivých vozech. 

 

Obr. 3.7: Elektrické schéma jednotky 

                                                      

2 Výkon je odhadnut podle podobně velkých jednotek Škoda Regiopanter a Stadler Flirt 
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Rozmístění pomocných spotřeb jednak vycházelo z elektrického schématu jednotky, ale 

také z konzultací s elektrikáři na praxi, kteří mi vysvětlili, jaké pomocné spotřeby jsou nezbytné 

pro správnou funkci některých komponent. Konkrétně se jedná například a nutnost chladícího 

zařízení pro transformátor a jeho dalšího využití k vodnímu chlazení pulzního usměrňovače 

s trakčním střídačem. Anebo jak se řeší chlazení trakčního střídače, je-li umístěn na voze, kde 

další komponenty nepotřebují vodní chlazení. Prostřednictvím konzultací jsem se také 

dozvěděl, jaké další komponenty je dobré uvažovat pro umístění na střeše vozidla, jedná se 

například o konektorové nebo rozvodné skříně. 

Na základě elektrického schématu jednotky lze říci, že většina komponent elektrické 

výzbroje, i těch těžkých, bude umístěna na jednom z koncových vozů, protože je žádoucí, aby 

komponenty byly co nejblíže trakčním podvozkům a minimalizovala se tak především délka 

vysokonapěťové kabeláže pro napětí 25 kV. Jako vůz, který ponese tyto komponenty jsem 

zvoliv hlavový vůz A, který bude opatřen sběračem, transformátorem, pulzním 

usměrňovačem, tlumivkou, brzdovým odporníkem, trakčním střídačem, který je integrován 

v pulzním usměrňovači a rozvodnou skříní s jističi pro nízkonapěťové sítě. Sběrače budou na 

voze dva, jeden pro střídavou napájecí síť 25 kV a druhý pro stejnosměrnou 3 kV. 

Transformátor na tomto voze bude právě z důvodu umístění 25 kV sběrače, aby transformoval 

střídavé napětí na nižší hodnoty pro pulzní usměrňovač, který ho dále usměrňuje na napětí 

stejnosměrné (za pulzním usměrňovačem vstupuje do obvodu proud ze stejnosměrného 

sběrače 3 kV), odkud putuje do tlumivky, ze které jde do trakčního střídače, ke kterému je 

připojen brzdový odporník. Ten je nezbytnou komponentou pro vozidla používaná v České 

Republice, protože zdejší napájecí sítě neumožňují rekuperaci, jako například v Německu. 

V brzdovém odporníku se maří elektrická energie vzniklá při elektrodynamickém brzdění, 

která nemůže být dále akumulována do baterii (o těch dále). Střídavé napětí z trakčního 

střídače jde do trakčních motorů umístěných v podvozcích. 

Zbývající komponenty elektrické výzbroje budou umístěny na hlavovém voze B. Jedná se 

opět o druhý trakční střídač, který je připojen na vysokonapěťovou stejnosměrnou síť za 

tlumivku a k němu připojený druhý brzdový odporník. Tyto komponenty jsou nutné pro 

fungování trakčního podvozku. Dalšími komponenty na tomto voze budou dva3 centrální 

zdroje energie (dále CZE) napájené střídavým napětím z transformátoru na voze A. CZE vytváří 

nízkonapěťové palubní sítě pro pomocné spotřeby, jako je například 3x400 V pro klimatizaci 

nebo 230 V pro zásuvky v interiéru. K CZE jsou připojeny dvě4 baterie sloužící například 

k zajištění fungování pomocných spotřeb (nouzové osvětlení, ventilace, otevírání dveří atp.) 

při výpadku napětí a také jsou k CZE připojeny dvě rozvodné skříně s jističi pro nízkonapěťové 

sítě, z nichž jedna je na voze A a druhá na voze B. 

                                                      

3 Počet centrálních zdrojů byl stanoven po konzultacích s elektrikáři pohybujícími se v oblasti KV 

4 Počet baterií byl také byl stanoven po konzultacích s elektrikáři pohybujícími se v oblasti KV 
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Jak bylo uvedeno, mezi pomocné spotřeby patří osvětlení, ventilátory, zásuvky, dveře, 

informační tabule, antény, ale i klimatizace nebo kompresor a chlazení transformátoru a 

pulzního usměrňovače. Pomocné spotřeby jsou umístěny na všech vozech, a to tak, že menší 

zařízení přímo v interiéru, ale větší jako klimatizace, kompresor a chlazení jsou připevněny 

z venku k hrubé stavbě vozidla. Jednak z prostorového důvodu, ale i z důvodu jednoduší 

demontáže, popřípadě údržby a v neposlední řadě i hluku, který při jejich chodu vzniká. 

Jednotka má celkem tři stejné klimatizační jednotky, každou pro jeden vůz. Kompresor je na 

jednotce jen jeden a bude umístěn na hlavovém voze B pod podlahou, protože při jeho 

umístění na střeše by bylo nutné potrubí vést sloupkem v interiéru. Umístění kompresoru pod 

podlahu je běžnou praxí u osobních KV. [14] Kompresor bude na hlavovém voze B umístěn z 

toho důvodu, že prostor pod podlahou pro umístění komponent na voze A zabírá 

transformátor (těžká komponenta, která by zvyšovala těžiště, také běžná praxe), který 

vyžaduje společně s pulzním usměrňovačem a trakčním střídačem na voze A chladící zařízení. 

To musí být co nejblíže těmto komponentům, takže bude umístěno na voze A. Chlazení musí 

být co nejblíže, aby se minimalizovala délka potrubí vodního chladící okruhu pro pulzní 

usměrňovač s trakčním střídačem a také délka olejového chladícího okruhu pro transformátor. 

Chlazení druhého trakčního střídače již nebude zajišťováno chladícím zařízením jako na voze 

A, protože na voze B nejsou žádné další komponenty, které by ho využily. Trakční střídač na 

voze B tedy bude muset být chlazen vzduchem, což si vyžádá jiný tvar svařence skříně, ve které 

je umístěn, tak aby byl zajištěn dostatečný přívod vzduchu. 

Všechny vozy jsou v místech mezivozových přechodů vybaveny konektorovou skříní, do 

které jsou svedeny všechny kabely z daného vozu a odtud přepojeny do konektorové skříně 

na dalším voze. Na hlavových vozech je vždy jedna konektorová skříň a na voze vloženém jsou 

dvě. 

Vozidla navrhovaná pro provoz na více trakčních sítích mají více možností řešení sběračů. 

V tomto jediném případě jsem dal přednost před úsporou hmotnosti řešení jednoduššímu a 

spolehlivějšímu, takže uvažuji variantu s použitím dvou sběračů, a to jedním pro střídavou 

napájecí síť 25 kV a druhým pro stejnosměrnou 3 kV. S tímto řešením se setkáváme velmi 

často, přestože není, ani redundantní, ani hmotnostně nejpříznivější. Nejčastěji je k vidění na 

těžkých lokomotivách, kde je žádoucí, aby mohla lokomotiva přejíždět mezi jednotlivými 

napájecími sítěmi bez omezení a nutnosti přepřahat vlak za jiné vozidlo. Některé moderní 

lokomotivy jako například Siemens Vectron (obr. 3.8) mají dokonce sběrače čtyři, a to pro 

stejnosměrné soustavy 1,5 kV a 3 kV a pro střídavé 15 kV 2/3 Hz a 25 kV 50 Hz. Pokud by ale 

přišel od zákazníka požadavek na redundantní vozidlo již od sběrače, je možnost použití 

sběračů umožňujících napájení z obou sítí. Tyto sběrače jsou nejen dražší než sběrače určené 

výhradně pro jednu síť, ale také těžší, protože musí být pro napětí 3 kV ss dimenzovány na 

vyšší proudy. Další možností je použití pouze jednoho sběrače pro napájení z obou sítí, toto 

řešení nejen šetří střešní prostor, ale i snižuje hmotnost, nevýhodou je ztráta redundance. 
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Obr. 3.8: Siemens Vectron se čtyřmi sběrači [15] 

V tabulce na následující stránce je uveden seznam všech komponent zmíněných dříve. U 

každé komponenty jsou uvedeny tři základní parametry nezbytné k jejímu umístění na vozidle. 

Jedná se o hmotnost komponenty m (hmotnosti všech komponent jsou uvažovány včetně 

rámů a konzol, pomocí kterých jsou připevněny ke střeše), její rozměry a x b x c, kde a vyjadřuje 

délku (rozměr ve směru podélné osy vozidla x), b vyjadřuje šířku (rozměr ve směru příčné osy 

vozidla y) a c vyjadřuje výšku komponenty (osa z). U každé komponenty jsou také uvedeny 

souřadnice těžiště xt-yt-zt, které mají nulové hodnoty ve středu spodní stěny komponenty (v 

rovině x-y). Protože uvedené parametry se pro jednotlivé komponenty značně liší, podle toho, 

na jakém typu vozidla jsou (závisí na výkonu, zemi, kde budou používány atd.), je nemožné 

z volně dostupných zdrojů dohledat takové parametry, které by přesně odpovídaly vozidlu 

navrhovanému. Z tohoto důvodu jsem všechny parametry komponent odhadl na základě 

konzultací s vedoucím práce, dalšími vyučujícími i kolegy na praxi tak, aby co nejvíce 

odpovídaly navrhovanému typu vozidla. 

 

Obr. 3.9: Značení rozměrů komponent 
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SEZNAM KOMPONENT A POMOCNÝCH SPOTŘEB 

KOMPONENTA 
ROZMĚRY [mm] 

a x b x c 
HMOTNOST [kg] 

m 
TĚŽIŠTĚ [mm] 

xt-yt-zt 

sběrače5 3kV/25kV 4370 x 1850 x 740 360 0-0-proměnná 

transformátor 1220 x 2060 x 540 3 000 0-0-270 

pulzní usměrňovač + 
trakční střídač 

4800 x 1800 x 450 2 350 80-0-200 

trakční střídač 1700 x 1800 x 620 600 100-50-200 

tlumivka 984 x 1200 x 560 960 0-0-250 

brzdový odporník 1200 x 1300 x 650 600 0-0-325 

centrální zdroj energie 1400 x 1800 x 530 630 30-0-180 

baterie 1190 x 1100 x 540 590 0-0-270 

rozvodná skříň 570 x 1790 x 430 170 0-0-215 

konektorová skříň 400 x 1200 x 400 50 0-0-200 

POMOCNÉ SPOTŘEBY 
ROZMĚRY [mm] 

a x b x c 
HMOTNOST [kg] 

m 
TĚŽIŠTĚ [mm] 

xt-yt-zt 

chlazeni 2400 x 1900 x 630 900 100-50-315 

klimatizace 4300 x 1750 x 600 780 0-0-300 

kompresor 1276 x 2060 x 540 300 238-0-270 

Tabulka 3.2: Seznam a parametry komponent 

                                                      

5 Uvažuji oba sběrače na jednom rámu, rozměr a platí pro oba sběrače ve složené poloze, kdy zabírají největší 
střešní prostor, rozměr b odpovídá šířce lišty a rozměr c výšce při složené poloze 
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V následující tabulce je uveden přehled všech komponent a pomocných spotřeb 

umísťovaných na jednotlivé vozy, včetně jejich počtu. V tabulce je také uvedena celková 

hmotnost všech komponent umísťovaných na jednotlivé vozy i celou jednotku. 

Vůz A Vůz M Vůz B 

KOMPONENTA počet KOMPONENTA Počet KOMPONENTA počet 

sběrač 25 kV 1 konektorová skříň 2 trakční střídač 1 

sběrač 3 kV 1 - - brzdový odporník 1 

transformátor 1 - - CZE 2 

pulzní usměrňovač 1 - - baterie 2 

tlumivka 1 - - rozvodná skříň 1 

brzdový odporník 1 - - konektorová skříň 1 

trakční střídač 1 - - - - 

rozvodná skříň 1 - - - - 

konektorová skříň 1 - - - - 

POMOCNÉ 
SPOTŘEBY6 

počet 
POMOCNÉ 
SPOTŘEBY6 

Počet 
POMOCNÉ 
SPOTŘEBY6 

počet 

klimatizace 1 klimatizace 1 klimatizace 1 

chlazení 1 - - kompresor 1 

CELKOVÁ HMOTNOST [t] CELKOVÁ HMOTNOST [t] CELKOVÁ HMOTNOST [t] 

9,17 0,88 4,94 

CELKOVÁ HMOTNOST VŠECH KOMPONENT [t] 

14,99 

Tabulka 3.3: Rozložení komponent na jednotlivé vozy jednotky 

Mezi komponenty umísťované na vozidlo a jeho střechu patří také různá malá zařízení, mezi 

kterými jsou i antény a traťové zabezpečovače. Tyto zařízení ale nebudu uvažovat v návrhu 

umístění komponent, protože by vzhledem ke svým rozměrům a hmotnostem na pevnostní 

výpočty neměly vliv. Po konzultacích s elektrikáři mi bylo řečeno, že při jejich rozmísťování je 

jediným omezujícím faktorem, aby nedocházelo k protínání jejich frekvenčních kuželů a 

následnému vzájemnému rušení signálů.  

                                                      

6 Pomocné spotřeby mohou být dále v textu označovány také jako komponenty 
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3.3 Návrh obrysu vozidla 

Obrys pro konstrukci vozidla omezuje rozměry vozidla v jeho příčném řezu. Bezkolizní 

průjezd vozidla infrastrukturou se kontroluje dvěma způsoby. Prvním je přímé porovnání 

vozidla s infrastrukturou, kdy se testovacím vozidlem projede trať, zpravidla taková, kde by 

mělo být provozováno, a experimentálním měřením se stanoví obálková křivka. Ta respektuje 

mezní polohy vozidla a na základě nich definuje vůle mezi infrastrukturou a vozidlem. Tato 

metoda je finančně a časově náročná a výsledky jsou závislé na jejím konkrétním provedení. 

Při vývoji vozidel se s ní setkáme především u kontrol obrysů tramvají. [16] 

Druhým způsobem ověření bezkolizního průjezdu je výpočet obrysu pro konstrukci, který 

vychází z linie vztažného obrysu. Linie je definována vyhláškou UIC 505 a podle ní se smluvně 

definovaným postupem stanovují jednostranná zúžení a omezení výšky v závislosti na 

vybraných parametrech vozidla. Smluvní výpočetní postupy vycházející ze vztažné linie jsou 

dva. Jedná se buď o výpočet obrysu statického, nebo kinematického. Při stanovování obrysu 

pro konstrukci vozové skříně jsem postupoval podle výpočtu kinematického obrysu. Tento 

postup je ve srovnání se statickým stanovením obrysu novější a respektuje nejen statické svislé 

výchylky a posuvy v příčném směru rovnoběžné s rovinou temen kolejnic (dále T.K.). Ale bere 

v úvahu i dynamické výchylky ve svislém směru a v příčném směru zahrnuje vliv 

kvazistatického naklonění skříně vozidla. Díky tomu zpřesnění výpočtu je průřez definovaný 

vztažnou linií kinematického obrysu větší než v případě průřezu daného vztaženou linií 

statického obrysu. Linie kinematického obrysu dle vyhlášky UIC 505 je zobrazena na obrázku 

3.12 na stránce 29. Vztažné obrysy jsou zvlášť definovány pro spodní část vozidla nacházející 

se ve výšce nižší než 130 mm nad rovinou T.K. a pro horní část nacházející se ve výšce vyšší než 

130 mm. [16] 

Při návrhu obrysu jsem vzhledem k zamření práce řešil obrys jen v příčném řezu prizmatické 

části hrubé stavby. Takže jsem se soustředil na horní část definovanou ve výšce 130 mm nad 

rovinou T.K., kde se nachází hrubá stavba, protože ve spodní části obrys ovlivňují pouze části 

podvozků a případně i pluh.  Také jsem neřešil výpočet obrysu podvozků a sběrače, jejichž 

obrysy se řeší zvlášť a jsou k nim potřeba vstupní údaje, které jsem neměl k dispozici. U návrhu 

čela hrubé stavby jsem řešil pouze šířkové omezení v jeho nejodlehlejší části. 

3.3.1 Výpočet šířkového zúžení mezi a vně otočných čepů 

Pro výpočty obrysu vozidla jsem si vytvořil výpočtový program v Excelu 

Navrh_obrysu_vozidla – příloha [V]. Jeho správnou funkci jsem ověřil vlastním výpočtem pro 

výpočtovou výšku h = 1,17 m nad T.K., který je na následujících stránkách. Díky tomuto 

programu jsem mohl sledovat, jak se mění šířka vozidla v závislosti na vzdálenosti otočných 

čepů, délce představku a zároveň i na rozdílné výpočtové výšce. A navrhnout tak optimální 

rozměry hrubé stavby, vzhledem k jejím dvěma hlavním zaměřením, což je maximální vnitřní 

prostor a dostatečně široká rovná část střechy umožňující upevnění rozměrných komponent.  
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Vztahy použité v kapitolách 3.3.1.1 a 3.3.1.3, jsou vztahy definované v [16] a platí pro 

vozidla podvozková (tj. vozidla vybavená otočnými podvozky) a vozidla s pravými Jakobsovými 

podvozky, takže je lze využít pro výpočet obrysu vozidla navrhovaného. 

3.3.1.1 Kinematické zúžení 

Kinematické zúžení vyjadřuje zúžení skříně vozidla ve zvolené výpočtové výšce vzhledem k 

vztažné linii kinematického obrysu a je způsobené kvazistatickým nakloněním v důsledku 

nevyrovnané příčné síly. Ve vztahu (3.1) pro výpočet kinematického zúžení jsou zahrnuty 

veličiny uvažující vliv naklonění skříně vozidla. [16]  

 𝑧 = [
𝑠𝑧

30
+ 𝑡𝑔[𝜂0 − 10]>0] ∙ (ℎ − ℎ𝑐) + [

𝑠𝑧

10
∙ (ℎ − ℎ𝑐) − 0,04 ∙ (ℎ − 0,5)>0]

>0
 (3.1) 

Jedná se o asymetrii vozidla η0 [°], která vyjadřuje naklonění skříně způsobené její 

nesymetrií kolem roviny x-z. Nesymetrie může být způsobena uspořádáním interiéru nebo 

rozdílným seřízením vypružení, na každé straně vozidla. Asymetrie η0 se ve vztahu (3.1) 

uvažuje pouze v případech je-li větší než 1°. Pro návrh této jednotky jsem uvažoval asymetrii 

na hodnotě menší než 1°, takže se ve výpočtu její vliv nepromítl. 

Součinitel náklonu sZ vyjadřuje vztah mezi převýšením koleje vyjádřeným úhlem δ a 

kvazistatickým náklonem skříně η vůči podélné rovině x-z, které je dáno chybějícím 

převýšením koleje. Součinitel náklonu sZ se určuje výpočtem nebo měřením. Obecně platí, že 

se jeho hodnoty pohybují v rozmezí 0,3–0,4 u osobních vozů, u vozidel opatřených sběrači a 

vozidel pohybujících se rychlostmi vyššími než 200 km/h je obvykle hodnota sZ = 0,25. Protože 

navrhuji elektrickou jednotku volil jsem pro součinitel náklonu právě hodnotu 0,25. [16] Při 

návrhu reálného vozidla vybaveného podvozky s vnitřním rámem, a tedy i užší příčnou bází 

primárního a sekundárního vypružení v porovnání s podvozky s vnějším rámem (viz tabulka 

3.1 na stránce 15), je nezbytné použití torzních tyčí (stabilizátorů kolébání) k zajištění takto 

nízké hodnoty součinitele náklonu. Výhodou torzních tyčí je omezení velikosti náklonů skříně, 

aniž by docházelo ke změnám tuhostí svislého vypružení, které by vedly ke zhoršení jízdních 

vlastnosti vozidla nebo k nižšímu komfortu.  

 

Obr. 3.10: Torzní tyč [17] 

 

Obr. 3.11: Torzní tyč – vnitřní rám [17] 

Poslední veličinou, kterou kinematický obrys zohledňuje navíc oproti obrysu statickému, je 

výška pólu kolébání vozové skříně hC [m]. Ta vyjadřuje, v jaké výšce nad T.K. se nachází osa 
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rovnoběžná s podélnou osou x vozidla, kolem které se otáčí vozová skříň. Výška hC se obvykle 

u vozidel pohybuje v rozsahu 0,3–0,7 m. [16] Při volbě výšky pólu kolébání jsem opět bral 

v úvahu fakt, že se jedná o vozidlo s podvozky s vnitřním rámem. Tyto podvozku dohání 

omezenou šířku pro zástavbu dílčích komponent podvozku mezi podélníky rámu vyšší 

celkovou výškou podvozku. Z tohoto důvodu usuzuji, že se u podvozků s vnitřním rámem bude 

sekundární vypružení nacházet ve vyšší výšce, než tomu je u podvozků s vnějším rámem, a tím 

bude u tohoto typu podvozků vyšší hodnota výšky pólu kolébání. Pro výpočty jsem volil 

hodnotu hC = 0,6 m. 

Asymetrie vozidla η0 <1 ° 

Součinitel náklonu sZ 0,25 - 

Výška pólu kolébání vozové skříně hC 0,6 m 

Výpočtová výška h 1,17 m 

Tabulka 3.4: Parametry pro výpočet kinematického obrysu 

 𝑧 =
0,25

30
∙ (1,17 − 0,6) + [

0,25

10
∙ (1,17 − 0,6) − 0,04 ∙ (−0,5)>0]

>0
 (3.2) 

 𝑧 =
0,25

30
∙ (1,17 − 0,6) = 0,00475 𝑚 (3.3) 

3.3.1.2 Šířková omezení při jízdě v přímé trati a oblouku 

Všechna šířková omezení vnější i vnitřní, bez ohledu na to, jestli se jedná o jízdu v přímé 

trati nebo v oblouku závisí na kinematickém zúžení z, a tudíž i na parametrech, ze kterých jeho 

hodnota vychází. Dalším společným parametrem pro všechna zúžení je rozchod dvojkolí eDV, 

jehož hodnota se může pohybovat v rozmezí 1,41–1,426 m, s tím že hodnota eDV = 1,41 m platí 

pro kola s průměrem větším než 840 mm ojetá na nejnižší přípustnou mez. [18] To znamená, 

že tato jednotka s novými koly o průměru 820 mm bude mít nejnižší možnou mez rozchodu 

dvojkolí vyšší. Obecně platí, že čím nižší hodnota eDV, tím více je výpočet na straně bezpečnosti. 

Pro účely výpočtu jsem volil hodnotu rozchodu dvojkolí na úrovni eDV = 1,42 m, což bych 

označil za přibližně střední hodnotu. Pro zúžení v obloucích je charakteristickým parametrem 

také rozvor podvozků p, který jsem po dohodě s vedoucím práce a analýze vyráběných 

podvozků pro elektrické jednotky stanovil na hodnotě p = 2,6 m. 

Parametrem, na kterém obecně nejvíc závisí vnitřní šířková omezení 𝐸𝑖  pří jízdě v obloucích, 

je vzdálenost otočných čepů označovaná a. Vzdálenost otočných čepů je ve vztazích 

uvedených dále také reprezentována veličinou ni, která vyjadřuje konkrétní vzdálenost mezi 

otočným čepem až středem vozidla. Vnitřní vzdálenost ni nabývá nulových hodnot na úrovni 

otočných čepů, jak lze vidět na obr. 3.13 (str. 30) vyjadřujícím závislost vnitřního zúžení na 

vzdálenosti otočných čepů. Poloha otočných čepů je na obrázku vyznačena zelenými osami, a 

právě v těchto místech je šířka pro konstrukci největší, vnitřní šířka je znázorněna žlutým 

obrysem. Protože ale u vozidla navrhovaného chci prizmatickou hrubou stavbu, je klíčovou 

hodnotou pro návrh skříně vozidla hodnota ni ve středu vozidla, kde je nejmenší šířka.  
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Vnější šířková omezení 𝐸𝑎 pro jízdu v přímé trati a v oblouku jsou dána opět především 

vzdáleností otočných čepů a a parametrem na, který vyjadřuje vzdálenost vně od otočných 

čepů, po konec vozidla. Znovu platí, že čím vyšších hodnot na nabývá, tím užší zbývá prostor 

pro konstrukci konců (čel) vozidel, viz modrý obrys v obr. 3.13 na stránce 30. 

Vztahy pro vnitřní a vnější zúžení jsou také závislé na parametrech popisujících vypružení 

vozidla. Pro všechna zúžení v přímé trati i směrovém oblouku je společná příčná vůle 

v primárním vypružení značená q. Zúžení 𝐸𝑎(∞) a 𝐸𝑖(∞) v přímé trati jsou dále závislé na příčné 

vůli w∞ v sekundárním vypružení. Pro zúžení 𝐸𝑎(∞>𝑅0≥250) a ve 𝐸𝑖(∞>𝑅0≥250) směrovém oblouku 

s poloměrem R ≥ 250 m jsou definovány příčné vůle v sekundárním vypružení wa(250) a wi(250) a 

obdobně pro zúžení 𝐸𝑎(250>𝑅0≥150) a 𝐸𝑖(250>𝑅0≥150) v obloucích o poloměru R = 150 m jsou 

definovány příčné vůle wa(150) a wi(150). Konkrétní číselné hodnoty všech příčných vůlí pro 

vypružení jsou uvedeny v tabulce 3.5 na následující stránce, a byly stanoveny na základě 

konzultací s vedoucím práce. 

Z výše uvedeného vyplývá, že z parametrů, na kterých je výpočet obrysu závislý mohu 

pracovat především se vzdáleností otočných čepů, celkovou délkou a výpočtovou výškou. 

Protože se jedná o třívozovou jednotku s Jakobsovými podvozky, dochází ke ztrátě celkem čtyř 

představků. Z toho důvodu jsem se snažil vzdálenost otočných čepů dostat na maximální 

možnou úroveň, abych tuto ztrátu prostoru vykompenzoval. Limitujícím parametrem pro 

vzdálenost otočných čepů je šířka vozidla v prizmatické části. Za cíl jsem si stanovil minimální 

šířku v prizmatické části 2,82 m, a to tak, že by této šířky mělo být dosaženo ve vzdálenosti 

nad T.K. v minimálním rozmezí 0,6–3 m, které by mělo zajistit bezproblémovou 

nízkopodlažnost a zároveň dostatečnou rezervu mezi stropem a podlahou v částech nad 

podvozky. Vnější šířka 2,82 m by měla také zajistit dostatečný prostor nejen pro čtyři sedačky 

vedle sebe, ale i dostatečně širokou uličku. Tuto hodnotu jsem stanovil na základě průzkumu 

koncepčně podobných v současné době vyráběných vozidel, zmíněných v kapitole 3 ,u kterých 

se šířka pohyboval v rozmezí 2,8–2,9 m. U délky představků jsem si dal za cíl, jejich co největší 

délku, ale do maximálních hodnot na takových, že umožní bezproblémovou zástavbu 

narážecího a spřahovacího ústrojí. 

Dosazováním různých hodnot vnějších na a vnitřních ni vzdáleností a vzdáleností otočných 

čepů a do výpočtového Excelu [V] zmiňovaného výše, jsem došel k výsledným následujícím 

hodnotám: vzdálenost otočných čepů vyšla a = 19,1 m délku představků jsem stanovil na 

hodnotě na = 5,25 m, v této části je šířka obrysu 2,567 m. Šířka prizmatické části hrubé stavby 

v polovině vzdálenosti otočných čepů vyšla právě na předem stanovené hodnotě 2,827 mm. 

Prizmatická šířka hrubé stavby může být zachována ještě do vzdálenosti na = 3 m, tedy 3 metry 

před otočný čep, poté se začíná představek zužovat. 

                                                      

7 Šířkové hodnoty odpovídají výpočtové výšce h v rozmezí 0,4–3,25 m. Přesné hodnoty šířek pro různé výšky 
nad T. K. při výpočtu zúžení bez uvažování výškového omezení nad jsou uvedeny v Excelu – příloha [V].  
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Vzdálenost otočných čepů a 19,1 m 

Vnější vzdálenost na 5,25 m 

Vnitřní vzdálenost ni 9,55 m 

Rozvor podvozků p 2,6 m 

Rozchod dvojkolí eDV 1,42 m 

Příčné vůle v primárním vypružení q 0,005 m 

Příčné vůle v sekundárním vypružení w∞ (přímá) 0,06 m 

Příčné vůle v sekundárním vypružení wa(250) (R0 = 250 m) 0,048 m 

Příčné vůle v sekundárním vypružení wi(250) (R0 = 250 m) 0,023 m 

Příčné vůle v sekundárním vypružení wa(150) (R0 = 150 m) 0,045 m 

Příčné vůle v sekundárním vypružení wi(150) (R0 = 150 m) 0,018 m 

Tabulka 3.5: Parametry pro výpočet 𝑬𝒂 a 𝑬𝒊 

3.3.1.3 Výpočet šířkových omezení při jízdě v přímé trati a oblouku 

 
𝐸𝑎(∞) = (

1,465 − 𝑒𝐷𝑉

2
+ 𝑞 + 𝑤∞) ∙

2 ∙ 𝑛𝑎 + 𝑎

𝑎
+ 𝑧 − 0,015 

 
(3.4) 

 
𝐸𝑎(∞) = (

1,465 − 1,42

2
+ 0,005 + 0,06) ∙

2 ∙ 5,25 + 19,1

19,1
+ 0,00475 − 0,015 = 0,1254 𝑚 

 

(3.5) 

 
𝐸𝑖(∞) = (

1,465 − 𝑒𝐷𝑉

2
+ 𝑞 + 𝑤∞) + 𝑧 − 0,015 

 

(3.6) 

 
𝐸𝑖(∞) = (

1,465 − 1,42

2
+ 0,005 + 0,06) + 0,00475 − 0,015 = 0,0773 𝑚 

 

(3.7) 

 

𝐸𝑎(∞>𝑅0≥250) =
𝑎 ∙ 𝑛𝑎 + 𝑛𝑎

2 −
𝑝2

4
− 7,5

2 ∙ 𝑅0

+ 𝑤𝑖(𝑅0) ∙
𝑛𝑎

𝑎
+ 𝑤𝑎(𝑅0) ∙

𝑛𝑎 + 𝑎

𝑎
+ 

 

+ (
1,465 − 𝑒𝐷𝑉

2
+ 𝑞) ∙

2 ∙ 𝑛𝑎 + 𝑎

𝑎
+ 𝑧 − 0,015 

 

(3.8) 

 

𝐸𝑎(250) =
19,1 ∙ 5,25 + 5,252 −

2,62

4
− 7,5

2 ∙ 250
+ 0,023 ∙

5,25

19,1
+ 0,048 ∙

5,25 + 19,1

19,1
+ 

 

+ (
1,465 − 1,42

2
+ 0,005) ∙

2 ∙ 5,25 + 19,1

19,1
+ 0,00475 − 0,015 = 0,3372 𝑚 

 

(3.9) 
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 𝐸𝑖(250) =
𝑎 ∙ 𝑛𝑖 − 𝑛𝑖

2 +
𝑝2

4
− 7,5

2 ∙ 𝑅0

+ 𝑤𝑖(𝑅0) +
1,465 − 𝑒𝐷𝑉

2
+ 𝑞 + 𝑧 − 0,015 

 

(3.10) 

 

𝐸𝑖(250) =
19,1 ∙ 9,55 − 9,552 +

2,62

4
− 7,5

2 ∙ 250
+ 0,023 + 

 

+
1,465 − 1,42

2
+ 0,005 + 0,00475 − 0,015 = 0,211 𝑚 

 

(3.11) 

 

𝐸𝑎(150) =
𝑎 ∙ 𝑛𝑎 + 𝑛𝑎

2 −
𝑝2

4
− 120

2 ∙ 𝑅0

+ 𝑤𝑖(𝑅0) ∙
𝑛𝑎

𝑎
+ 𝑤𝑎(𝑅0) ∙

𝑛𝑎 + 𝑎

𝑎
+ 

 

+ (
1,465 − 𝑒𝐷𝑉

2
+ 𝑞) ∙

2 ∙ 𝑛𝑎 + 𝑎

𝑎
+ 𝑧 + 0,210 

 

(3.12) 

 

𝐸𝑎(150) =
19,1 ∙ 5,25 + 5,252 −

2,62

4
− 120

2 ∙ 150
+ 0,018 ∙

5,25

19,1
+ 0,045 ∙

5,25 + 19,1

19,1
+ 

 

+ (
1,465 − 1,42

2
+ 0,005) ∙

2 ∙ 5,25 + 19,1

19,1
+ 0,00475 + 0,21 = 0,3402 𝑚 

 

(3.13) 

 𝐸𝑖(150) =
𝑎 ∙ 𝑛𝑖 − 𝑛𝑖

2 +
𝑝2

4
− 100

2 ∙ 𝑅0

+ 𝑤𝑖(𝑅0) +
1,465 − 𝑒𝐷𝑉

2
+ 𝑞 + 𝑧 + 0,170 

 

(3.14) 

 

𝐸𝑖(150) =
19,1 ∙ 9,55 − 9,552 +

2,62

4
− 100

2 ∙ 150
+ 0,018 + 

 

+
1,465 − 1,42

2
+ 0,005 + 0,00475 + 0,170 = 0,1966 𝑚 

(3.15) 

Dosazením kinematického zúžení z do výše uvedených vztahů [16] spočítaného pro výšky 

h ∈ <0–4,31> m, definované vztažnou linií UIC 505-4, jsem obdržel výsledné průběhy zúžení 

v závislosti na výpočtové výšce, které jsou vykresleny v obr. 3.12 na následující stránce, 

znázorňujícím pohled na obrys vozové skříně zepředu. 
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Obr. 3.12: Zúžení v závislosti na výpočtové výšce 
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Dosazením různých hodnot vnější vzdálenosti na ∈ <0–5,25> m (modře) a vnitřní 

vzdálenosti ni ∈ <0–9,55> m (žlutě) pro předem stanovenou hodnotu vzdálenosti otočných 

čepů a = 19,1 m a pro konstantní hodnotu kinematického zúžení z ve výpočtové výšce 

h = 1,17 m, jsem obdržel obrys pro konstrukci vozidla při pohledu shora, viz následující 

obrázek. 

 

Obr. 3.13: Kinematický obrys vozidla ve výpočtové výšce h = 1,17 m 

Šířka prizmatické části skříně 2 820 mm se vejde do obrysu ve všech bodech mezi otočnými 

čepy, v oblasti představků, může být skříň prizmatická do vzdálenosti 3 000 mm. 

3.3.1.4 Výšková omezení pro konstrukci střechy a spodku vozidla 

Poslední částí, kterou je nutné spočítat k stanovení finálního obrysu pro konstrukci vozidla 

jsou výšková omezení. Jak jsem uvedl na začátku, přesnější návrh čela vozidla neměl vzhledem 

k zaměření práce další opodstatnění, takže jsem výšková omezení řešil jen pro střed vozidla. 

K tomu bylo nutné stanovit maximální pohyby primárního a sekundárního vypružení ve 

svislém směru dolů (k T.K.), ty jsem stanovil na základě konzultací s vedoucím práce na 

hodnotě 20 mm pro primární a 50 mm pro sekundární vypružení. Pro pohyb vzhůru jsem se 

držel normy, ČSN EN 15273-2 Železniční aplikace – Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel – 

Část 2: Obrysy vozidel [36], která uvažuje pro tento směr hodnotu 10 mm na jeden stupeň 

vypružení.  

Maximální možný pohyb ve svislém směru Směr dolů [mm] (z1/2-) Směr vzhůru [mm] (z1/2+) 

Primární vypružení 20 10 

Sekundární vypružení 50 10 

Celkem 70 20 

Tabulka 3.6: Relativní pohyby vypružení ve svislém směru 

Pro stanovení výškových omezení jsem si udělal rozbor jednotlivých stavů, které mohou 

nastat pro různé kombinace maximálních pohybů vypružení ve svislém směru. Z rozboru jsem 

stanovil posuvy skříně pro různé pološířky kinematického obrysu spočítané dříve. Protože 

výpočet výškových omezení je velmi dlouhý a obtížně vysvětlitelný, uvádím zde již výsledný 

obrys pro konstrukci vozidla zahrnující výšková omezení, viz obr. 3.14 na následující stránce. 

Rozbory jednotlivých stavů a postup stanovení výškových omezení jsou uvedeny v příloze 

[VIII]. 
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3.3.1.5 Výsledný obrys pro konstrukci 

 

Obr. 3.14: Výsledný obrys pro konstrukci vozidla 

Přesné hodnoty výsledného obrysu pro konstrukci vozidla jsou uvedeny včetně 

stanovených hodnot výškových omezení ve zmiňované příloze [V]. Nejdůležitější hodnotou 

pro návrh rozměrů skříní jednotlivých vozů bylo výškové rozmezí s konstantní šířkou větší než 

2 820 mm, do kterého se musí vejít prizmatická část hrubé stavby. Z výše uvedeného návrhu 
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obrysu vyšlo, že této šířky lze dosáhnout v rozmezí 520 až 3 180 mm nad T.K. Obrys 

prizmatické části jsem navrhoval tak, aby byl tento prostor využit co nejvíce, jednak z důvodu 

dosažení prizmatické šířky na úrovni podlahy ve výšce 590 mm nad T.K. Ale i proto, aby rovná 

část střechy měla co největší možnou šířku, a tím vznikl na střeše větší prostor pro různá řešení 

upevňovacího rozhraní těžkých komponent řešených v kapitole 4. Na obr. 3.15 je vidět, že 

skříň vozidla využívá navržený obrys pro konstrukci, jak nejlépe to je možné, detail A ukazuje 

minimální zaoblení podélníku z důvodu zmíněného minimálního zúžení rovné části střechy. 

Výšku rovné části střechy jsem navrhl ve výšce 3 278 mm nad T.K., protože v této části návrhu 

ještě nebylo jasné, jaké bude finální řešení upevnění komponent, umístil jsem největší 

komponenty do imaginární roviny umístěné 150 mm nad střechou (tento prostor považuji za 

dostatečný, pro jakýkoliv návrh upevnění) a ověřil tak, že ani při tomto stavu nebudou v kolizi 

s vypočítaným obrysem pro konstrukci (detail B v obr. 3.15). Výsledné rozměry navržené 

jednotky jsou uvedeny v přiloženém typovém výkresu [I], kde je vidět, že u hlavových vozů A 

a B uvažuji stejnou hrubou stavbu s prodlouženou zvýšenou podlahou za trakčním 

podvozkem. K tomuto kroku mě vedlo přepokládané umístění transformátoru pod podlahu 

vozu A a kompresoru pod podlahu vozu B.  

 

Obr. 3.15: Porovnání navrženého obrysu s výsledným konstrukčním 1 
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Model vyobrazený na obrázcích 3.15 a 3.16 se nedá považovat za reálný model hrubé 

stavby, s ní má společné pouze vnější rozměry. Tloušťky stěn byly voleny na základě konzultací 

s vedoucím práce v rozmezí 90–150 mm, tak aby respektovaly přídavek obložení v interiéru. 

Hrubá stavba v místě bočnic má například tloušťku pouhých 50 mm (více je návrh hrubé stavby 

a rozměrů profilů, které ji tvoří rozveden v kapitole 4, začínající na stránce 63). Nejmenší 

tloušťky 90 mm jsem uvažoval na bočnicích a vnitřních příčkách, tloušťku stěn 150 mm jsem 

uvažoval pro střešní stěnu, u které předpokládám největší nárůst od obležení k hrubé stavbě, 

protože ve stropě je umístěno osvětlení a mohou tam být také vedeny kanály klimatizace, 

případně i svazky kabelů. V oblastech předpokládaných větších zatížení, jsem také volil vyšší 

tloušťky, ale tentokrát ne z důvodu obložení, ale z použití větších profilů na hrubé stavbě. 

Tloušťky stěn v oblasti představku jsem volil s ohledem na to, že tato část hrubé stavby musí 

splňovat požadavky na „crashovou“ odolnost skříní (viz norma EN 15 227 [11]), a je tedy 

pravděpodobné, že budou podstatně vyšší, stejně jako tomu je u vozidel vyráběných s tímto 

typem čela. Cílem všech šířkových korekcí vůči hrubé stavbě, výše uvedených, bylo stanovit co 

nejpřesnější prostor pro návrh interiéru vozidla. [5], [13] 

 

Obr. 3.16: Porovnání navrženého obrysu s výsledným konstrukčním 2 
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3.4 Uspořádání vnitřního prostoru 

Vhodné uspořádání vnitřního prostoru s sebou nese řadu výhod, mezí které patří rychlá 

výměna cestujících, dobře přístupné prostory pro vozíčkáře a matky s kočárky, dostatek 

osobního prostoru pro každého pasažéra nebo také snadný a rychlý přístup k prostorům pro 

zavazadla, kde jsou držáky na kola nebo police pro velké předměty.  

Při návrhu interiéru vozidla jako celku jsem vycházel z obecných trendů a zásad, které jsem 

se dozvěděl během studia, ale také z problémů, se kterými jsem se setkal jako častý uživatel 

tuzemské železnice. Při určování konkrétních rozměrů v interiéru, jako jsou vzdálenosti 

sedaček, jejich šířka nebo minimální šířka uličky pro vozíčkáře, či rozměry dveří, jsem se držel 

následujících vyhlášek a norem8: 

▪ UIC 567 – ergonomické požadavky  

▪ EN 14 752 – rozměry dveří 

▪ UIC 565-3 – rozměry invalidního vozíku 

Navrhovaná jednotka vzhledem k použití Jakobsových podvozků přichází ve své třívozové 

variantě celkem o čtyři představky, a tím i značnou část vnitřního prostoru. Z tohoto důvodu 

jsem volil rozmístění sedaček v interiéru tzv. „autobusové“, což znamená použití co největšího 

počtu dvousedaček, které jsou z hlediska úspory délky nejoptimálnějším řešením, a 

minimalizaci klasických čtyř proti sobě umístěných sedaček, s jakými se setkáváme ve většině 

osobních vozidel. Použití dvousedaček s sebou nese i větší osobní prostor pro cestující, 

protože je větší pravděpodobnost, toho, že bude člověk sedět sám, což je v dnešní době také 

ceněnou vlastností v očích velkého množství cestujících.  

 

Obr. 3.17: "Autobusové" uspořádání sedaček 

                                                      

8 Protože mi normy nebyly k dispozici vycházel jsem z jejich výtahu v [14] 
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Nízkopodlažní jednotka má také sloužit lidem s omezenými možnostmi pohybu, z tohoto 

důvodu jsou nízkopodlažních částech hlavových vozů dvě větší plochy bez pevných sedaček, 

určené pro přepravu kočárků nebo vozíčkářů, které jsou přístupné uličkou s minimální šířkou 

900 mm. V blízkosti těchto ploch jsou vždy umístěny bezbariérové toalety s přebalovacím 

pultem. Pokud by tyto plochy nebyly využity, jsou na stěnách umístěny sklápěcí sedačky, pro 

navýšení kapacity. Uspořádání interiérů hlavových vozů A a B je vzhledem k totožným hrubým 

stavbám stejné.  

Vložený vůz M je určen především pro lidi cestující s většími zavazadly nebo koly. Z tohoto 

důvodu je v nízkopodlažní části v blízkosti druhých dveří (bližších k vozu B) vybaven policí pro 

odložení zavazadel a držákem na kola, aby se minimalizovalo riziko krádeže odložených 

předmětů, část sedaček nabízí přímý výhled na úložné prostory.  

Přesný návrh interiéru celé jednotky je v typovém výkresu [I]. Navržená nízkopodlažní 

jednotka má celkem 210 míst k sezení a poměrnou nízkopodlažnost 61 %. Plocha pro stání, její 

definice a definice maximální obsaditelnosti, jsou uvedeny v následující kapitole 3.5 

Hmotnostní bilance jednotky. 

 

Obr. 3.18: Typový výkres – výřez vozu A 
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3.5 Hmotnostní bilance jednotky 

Hmotnostní bilance je klíčovým krokem k úspěšnému návrhu jakéhokoliv kolejového 

vozidla. Jsou podle ní navrhovány parametry svislého i příčného vypružení. Závisí na ní 

dimenzování trakčních motorů, brzd, počet poháněných dvojkolí, a celá řada dalších 

parametrů. Její stanovení je pro výrobce velmi náročný a zdlouhavý proces, který začíná již při 

prvním návrhu vozidla, kdy se stanovují základní požadavky, jaké má vozidlo splňovat, mezi 

kterými jsou zpravidla i maximální hmotnost na nápravu a adhezní hmotnost.  

Cílem této části práce je stanovit optimální rozložení komponent na vozech jednotky 

takové, aby byly všechny nápravy zatíženy stejně, v ideálním případě, aby byly nápravy 

trakčních podvozků zatíženy více. Postup je následující: nejprve stanovím nápravová zatížení 

jednotky bez komponent. Poté porovnám, jak velké rozdíly v zatížení náprav jsou, a následným 

optimálním rozložením komponent na jednotlivých vozech tyto rozdíly minimalizuji, případně 

přitížím trakční podvozky. 

3.5.1 Stanovení hmotnostních požadavků 

Maximální hmotnost na nápravu, označovaná též maximální nápravové zatížení je pojem, 

pod kterým si můžeme představit sílu ve svislém směru, kterou působí jedno dvojkolí/náprava 

na kolej, a může být omezujícím faktorem pro provoz vozidla na některých tratích, v závislosti 

na traťové třídě. Ty se dělí dle vyhlášky UIC č. 700 viz následující tabulka, a jsou v rozmezí 

A1 – E5, a hodnotí dva parametry vozidla, nápravové zatížení [t] a maximální hmotnost na 

jednotku délky, též označovanou jako hmotnost na běžný metr [t/m], ta se získá tak, že se 

celková hmotnost vozidla nebo jednotky vydělí celkovou délkou přes nárazníky. Rostoucí 

nápravové zatížení také způsobuje větší namáhání a opotřebení dílů. Z tohoto důvodu je 

například pro vyšší hodnoty nápravových zatížení potřeba použít kola větších průměrů. [19], 

[20] 

Kategorie trati A1 B1 B2 C2 C3 C4 D2 D3 D4 E4 E5 

Max. hmotnost na 
nápravu [t] 

16 18 18 20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 

Max. hmotnost na 
jednotku délky 
[t/m] 

5 5 6,4 6,4 7,2 8 6,4 7,2 8 8 8,8 

Traťové třídy v ČR                       

Elektrifikované tratě 
v ČR 

                      

El. tratě kde  
v ∈ <85–160> 

                      

El. tratě kde  
v ∈ <125–160>                       

Tabulka 3.7: Traťové třídy dle UIC č. 700 [19], [20] 



FS ČVUT Diplomová práce Tomáš Podzimek 
Ú 12 120 SI – DP – 2019 2018/2019 

37 

V tabulce je na základě mapy traťových tříd zatížení, viz obr. 3.19 (str. 38), graficky 

vyznačeno, se kterými traťovými třídami se setkáme v České Republice. Dále tam jsou podle 

mapy trakčních proudových soustav, viz obr. 3.20 (str. 38), vyznačeny traťové třídy, které se 

vyskytují jen na tratích elektrifikovaných a podle mapy největších traťových rychlostí, viz 

obr. 3.21 (str. 39), jsou vyznačeny třídy, kde je maximální traťová rychlost v rozmezí 85–160 

km/h a 125–160 km/h. Všechny mapy jsou v elektronické podobě dostupné na [19]. 

Toto rozdělení jsem udělal záměrně, aby bylo snadnější určit předpokládané oblasti 

provozu jednotky a na základě toho stanovit nápravové zatížení, na které se bude jednotka 

navrhovat. Ideální stav by dle tabulky 3.7 byl, aby maximální hmotnost na nápravu na žádné 

nápravě nepřekročila hodnotu 20 tun. Tím by bylo zajištěno, že se jednotka může pohybovat 

po všech elektrifikovaných tratích v ČR. Pokud by ale provozovatel používal jednotku pouze na 

tratích, na které je svými parametry, tj. zejména maximální rychlostí, určena, pohybovala by 

se na tratích, kde je maximální povolená rychlost vyšší než 125 km/h a tyto všechny tratě 

dovolují maximální hmotnost na nápravu na úrovni 22,5 tuny. Maximální nápravové zatížení 

22,5 tuny by se z hlediska návrhu dalo také opodstatnit tím, že elektrifikované tratě 

s únosností 20 tun na nápravu spojují ve většině případů vesnice nebo menší města, kde asi 

nikdy nebude dopravce nasazovat tento typ vlaku, a také tím, že na těchto tratích jsou téměř 

vždy nízké maximální traťové rychlosti. Konkrétně s třídou C2 na elektrifikované trati se 

setkáme pouze mezi Rybníkem a Lipnem nad Vltavou v Jižních Čechách, kde je ale maximální 

dovolená rychlost 55–60 km/h. S třídou C3 se na elektrifikovaných tratích můžeme setkat na 

více místech, a to například v Severních Čechách na trati mezi Mostem a Žatcem, kde je ale 

opět velmi malá maximální povolená rychlost vzhledem k zaměření jednotky a to 65–80 km/h. 

S jedinou tratí s maximálním nápravovým zatížením 20 tun a maximální traťovou rychlostí 

převyšující 85 km/h, kde by připadal provoz jednotky tohoto typu v úvahu je trať třídy C3 

spojující Týniště nad Orlicí s Hradcem Králové, kde je maximální rychlost 85–100 km/h. Tato 

trať je i městy, která spojuje typickým příkladem regionální trati.  

Závěrem lze tedy říci, že by ideální stav pro jednotku byl, aby žádná z náprav nepůsobila na 

kolej hmotností převyšující 20 tun, což bude možná u Jakobsových podvozků velmi obtížným 

technickým úkolem. V žádném případě nesmí na žádné nápravě dojít k překročení 

maximálního nápravového zatížení 22,5 tuny. Maximální hmotnost na jednotku délky u tohoto 

typu vozidla, kde je kladen důraz na co největší délku, nebude způsobovat žádné výrazné 

omezení. Tento parametr se hodnotí zejména u těžkých čtyřnápravových lokomotiv, které 

mají hmotnost pohybující se v rozmezí 80–90 tun, a jejichž délka nepřesahuje zpravidla 20 

metrů, jako jsou například Škoda řady 380 Emil Zátopek nebo Siemens Vectron.   
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Obr. 3.19 Mapa dovolených traťových tříd zatížení v ČR [19] 

 

Obr. 3.20: Mapa trakčních proudových soustav v ČR [19] 
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Obr. 3.21: Mapa největších traťových rychlostí v ČR [19] 

Adhezní hmotnost je veličina udávající kolik z celkové hmotnosti vozidla nesou podvozky 

zajišťující trakci, případně elektrodynamické brzdění. Při návrhu je důležitá z více důvodů, jako 

jsou schopnost vozidla překonávat vyšší traťová převýšení, plnit požadavky na zrychlení nebo 

snaha o co nevětší využití brzd elektrodynamických, které umožňují rekuperaci oproti brzdám 

mechanickým. V případě návrhu této konkrétní jednotky s uspořádáním 𝐵0
´ 2´̅2´̅𝐵0

´  viz kapitola 

3.1 (str. 14), a tedy hnanými pouze krajními podvozky lze očekávat, že tyto podvozky budou 

nejodlehčenější, a naopak Jakobsovy podvozky ponesou největší část hmotnosti, protože 

nesou část tíhy hlavových vozů a přibližně polovinu hmotnosti vozu vloženého.  

Z výše uvedeného vyplývá, že optimalizace rozložení hmotnosti mezi jednotlivými podvozky 

a splnění výše stanovených požadavků na maximální hmotnost na nápravu, bude především 

otázkou rozmístění komponent na vozidle a v krajním případě změnami uspořádání interiéru.  

3.5.2 Stanovení hmotnostních celků 

V praxi je každému novému projektu hned na začátku přiřazen hmotnostní manažer, který 

sleduje a dohlíží na plnění hmotnostních požadavků. Také na základě kusovníků počítá přesné 

hmotností údaje o jednotlivých konstrukčních celcích, jako jsou hmotnost hrubé stavby, 

vybavení interiéru, kabeláže, komponent atd. a na základě toho stanovuje výslednou 

hmotnost vozidla. Vzhledem k zaměření práce nemám zkonstruovanou celou hrubou stavbu 

vozidla, a ani neznám hmotnost interiérového obložení a vybavení. Takže jsem některé 



FS ČVUT Diplomová práce Tomáš Podzimek 
Ú 12 120 SI – DP – 2019 2018/2019 

40 

podstatné parametry musel stanovit odhadem nebo na základě konzultací. Abych odhad 

neznámých hmotností co nejvíce zpřesnil, rozdělil jsem celou jednotku na několik větších 

konstrukčních/hmotnostních celků, podle způsobu zatěžování a umístění jejich těžišť. 

Zvláštními celky jsou například i zatížení od cestujících nebo od podvozků.  

Prvním velkým celkem je zatížení od hrubé stavby vozidla včetně vybaveného interiéru a 

provozních hmot, které je rovnoměrně rozloženo po celé délce jednotlivých vozů jako spojité 

zatížení q0. Zde jsem musel vzhledem k dříve uvedeným důvodům postupovat pomocí odhadu. 

Pro odhad jsem použil vozidla vyráběná, ke kterým jsou dostupné základní technické 

parametry. Konkrétně se jedná o referenční vozidla Škoda RegioPanter ř. 640 a Stadler Flirt, 

která jsou podrobněji popsána v kapitole 3.1 (str. 14). Obě tato vozidla jsou stejné koncepce, 

tedy regionální jednotky, jejich technické parametry uvedené v tabulce 3.8 na následující 

stránce, se také podobají parametrům vozidla navrhovaného, a obě mají hliníkovou hrubou 

stavbu. Jako základní hodnotu, ze které jsem vycházel jsem zvolil hmotnost prázdného vozidla 

ve službě, to znamená vozidla bez cestujících a nákladu, ale plně připraveného k jízdě, se všemi 

provozními hmotami.  

U obou těchto vozidel jsem od této hmotnosti odečetl hmotnosti podvozků SF 6500, ty jsou 

uvedeny ve srovnání podvozků v tabulce 3.1 (str. 15), a přestože vozidla nemají podvozek 

Siemens SF 6500, používají podvozky stejné koncepce, tj. podvozky s vnějším rámem určené 

pro elektrické nízkopodlažní jednotky [10], takže je velice pravděpodobné, že parametry 

podvozků těchto vozidel budou velmi blízké parametrům podvozku SF 6500. 

Dále jsem odečetl celkovou hmotnost komponent umístěných na jednotkách RegioPanter 

a Flirt. Při stanovení této hmotnosti jsem vycházel z hmotností komponent, které jsou uvedeny 

v tabulce 3.2 (str. 21). Celková hmotnost komponent odečtených od jednotky RegioPanter je 

15 tun. To odpovídá přibližně hmotnosti komponent, které jsou zapotřebí k provozu elektrické 

jednotky navrhované, tj. podobně výkonného dvousystémového vozidla. Hmotnost, kterou 

jsem odečetl od jednotky Flirt je 10,25 tuny, při stanovení této hodnoty jsem opět vycházel 

z celkové hmotnosti komponent potřebných k provozu obdobného dvousystémového vozidla. 

Ale protože se v tomto případě jedná o jednosystémové vozidlo, určené pro napájecí 

stejnosměrnou soustavu 3 kV, zanedbal jsem hmotnosti komponent, které jsou zapotřebí pro 

střídavou napájecí soustavu 25 kV 50 Hz. Konkrétně se jedná o tyto dvě komponenty: 

transformátor (3 tuny) a pulzní usměrňovač (1,75 tuny).  

Protože jsou obě referenční jednotky vyvinuty podle nejnovějších nároků na bezpečnost, 

splňují evropskou normu EN 15 227 – Požadavky na odolnost skříní železničních vozidel proti 

nárazu, platnou od roku 2007. [11] Je tedy více než pravděpodobné, že hlavové vozy obou 

jednotek budou v místě kabiny opatřeny tzv. „crashovým“ čelem, které je tvořeno ze 

svařených ocelových profilů a je přimontováno k hliníkové hrubé stavbě. Tento typ čela má 

oproti zbytku hrubé stavby výrazně vyšší hmotnost, kterou jsem na základě konzultací 

s odborníky stanovil na úrovni 1 tuny, a protože mají všechny jednotky dva hlavové vozy, 

odečetl jsem od obou referenčních vozidel po 2 tunách.  
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Technické údaje Škoda RegioPanter ř. 640 Stadler Flirt 

Napájecí soustava 3 kV ss, 25 kV 50 Hz 3 kV ss 

Uspořádání pojezdu Bo' 2' + Bo' 2' + 2' Bo'  Bo'2'2'2'2'Bo' 

Hmotnost ve službě (prázdná) [t] 159,5 150 

Výkon [kW] 2 040 2 600 

Délka přes spřáhla [mm] 79 400 90 128 

Hmotnost trakčního podvozku [t] 9 9 

Hmotnost běžného podvozku [t] 6,7 6,7 

Počet trakčních podvozků 3 2 

Počet běžných podvozků 3 4 

Hmotnost komponent 15 12 

Hmotnost crashových čel [t] 2 2 

Hmotnost bez podvozků [t] 112,4 105,2 

Hmotnost bez komponent [t] 97,4 93,2 

Hmotnost bez crashových čel [t] 95,4 91,2 

Hmotnost skříně [t/m], [kg/mm] 1,20 1,03 

Hmotnost skříně navrhované 
jednotky [t/m], [kg/mm] 

1,10 

Tabulka 3.8: Stanovení spojitého zatížení q0 [6], [7] 

Výsledné hodnoty hmotnosti skříně na jednotku délky se pohybují v rozmezí 1,03–1,20 t/m, 

kg/mm. S ohledem na tento poměrně veliký rozdíl jsem stanovil výslednou hmotnost skříně 

na jednotku délky přibližně uprostřed tohoto rozmezí, a to na hodnotě 1,1 t/m, kg/mm. 

Následně jsem stanovil spojité zatížení q0 od tohoto hmotnostního celku: 

 𝑞0 =
𝑚 ∙ 𝑔

𝑙
=

1,1

1
∙ 9,81 = 10,79 𝑁/𝑚𝑚 (3.16) 

Velikost spojitého zatížení skříně q0 je uvedena v následující tabulce společně se zatížením 

osamělou silou Fc od „crashového“ čela, u které je v tabulce uvedena také vzdálenost těžiště 

od nejbližšího podvozku. Těžiště čela jsem určil ve vzdálenosti 1 metru od konce hlavového 

vozu, což je přibližně uprostřed délky „crashového“ čela. 

PARAMETR HODNOTA JEDNOTKA 
VZDÁLENOST TĚŽIŠTĚ OD 
PODVOZKU A (Lc) [mm] 

VŮZ 

A M B 

Zatížení od crash. čela Fc  9 810 N 4 750    

Spojité zatížení skříně q0 10,79 N/mm -    

Tabulka 3.9: Silové účinky skříní jednotlivých vozů 

Druhým významným zatížením, kterým působí vozidlo na kolej, je zatížení od cestujících a 

nákladu v obsazeném stavu. Toto zatížení jsem rozdělil na tři hlavní skupiny, a to zatížení od 

cestujících sedících, cestujících stojících a od zavazadel. Při stanovení těchto zatížení jsem 

postupoval podle normy pro železniční aplikace ČSN EN  15 663 – Definice referenčních 

hmotností vozidla. [12] Tato norma dělí vozidla podle jejich zaměření do několika kategorií, 
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a protože se jedná o regionální jednotku, vycházel jsem z kategorie užitečných zatížení pro 

osobní vlaky jiné než vysokorychlostní a dálkové. V tabulce 3.10 jsou uvedeny dva základní 

hmotností stavy, ze kterých lze vycházet při stanovení hmotnostní bilance a nápravových 

zatížení, a to konstrukční a provozní hmotnost. [12] 

  KONSTRUKČNÍ HMOTNOST PROVOZNÍ HMOTNOST 

Normální 
užitečná 
zatížení 

Normální konstrukční užiteční zatížení Normální provozní užitečné zatížení 

hmotnost strojvedoucího je rovna 80 kg 
(včetně osobních věcí a vybavení) 

hmotnost strojvedoucího je rovna 80 kg 
(včetně osobních věcí a vybavení) 

hmotnost cestujícího je rovna 70 kg hmotnost cestujícího je rovna 70 kg 

příruční zavazadlo není třeba brát v úvahu příruční zavazadlo není třeba brát v úvahu 

100 % normálních sedadel je obsazeno, 
sklopná sedadla nejsou započtena s 
výjimkou, kdy jsou provozovatelem k 
použití v provozu specifikována jinak 80 % obsazenost míst k sezení a ke stání 

280 kg/m2 (4 cestující/m2) v prostorech 
pro stání a v prostorech pro stravování 

300 kg/m2 v oddílech9 pro zavazadla 150 kg/m2 v oddílech9 pro zavazadla 

100 kg/m2 na každé ploše10 v prostorech 
pro zavazadla 

80 kg/m2 na každé ploše10 v prostorech 
pro zavazadla 

Tabulka 3.10: Užitečná zatížení pro osobní vlaky jiné než vysokorychlostní a dálkové vlaky [12] 

Norma také definuje výjimečné užitečné zatížení, což je stav, kdy je vozidlo přetíženo 

nákladem a cestujícími na maximální možnou úroveň, například v tomto stavu je plošná 

hustota stojících cestujících 8 osob/m2. Tento stav se nepoužívá pro stanovení maximálních 

nápravových zatížení, ale využívá se k dimenzování konstrukčních celků vozidla, tak aby i při 

tomto zatížení byl jeho provoz bezpečný. 

Výše definovaná zatížení jsou pro všechny vozy jednotky stejná, pro zjednodušení výpočtu 

jsem si jednotku rozdělil na jednotlivé vozy, a pro každý vůz spočítal zatížení podvozků. 

Všechny vozy jsem řešil jako nosníky na dvou podpěrách, kde reakce v podpěrách představují 

velikosti sil působící na podvozky, které jsou vždy označovány A a B. Hmotnostní bilance od 

výše definovaných hmotnostních celků je řešena pouze v podélném směru, tedy ve směru osy 

x, protože při pohledu na obrázky na dalších stránkách zobrazující jednotlivé vozy shora, lze 

vidět, že nesymetrie jednotlivých zatížení kolem podélné osy x je minimální, a proto 

zanedbatelná.  

                                                      

9 Oddíl pro zavazadla je oddělenou částí interiéru vozidla a není určen k přepravě cestujících 

10 Plocha pro zavazadla – zavazadlový prostor v interiéru pro cestující nebo ve výstupním prostoru výhradně 
určený k odkládání zavazadel, nelze použít jako plocha ke stání (police nad hlavou se do tohoto prostoru 
nezahrnují) 
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3.5.3 Vůz A 

Na obr. 3.22 je zobrazena část vozidla, ze které je zatížení počítáno pomocí náhrady 

spojitým zatížením q0 a osamělou silou Fc, zobrazené na obr. 3.23 (q0 šedivě, Fc červeně). 

 

Obr. 3.22: Zatížení vozu A od hrubé stavby včetně vybaveného interiéru a provozních hmot 

 

Obr. 3.23: Znázornění silových účinků hrubé stavby včetně vybaveného interiéru a provozních hmot (vůz A) 

 

Obr. 3.24: Logika označování reakcí v podpěrách a kladné směry působení sil a momentu 

Podle nosníku v obr. 3.23 jsem sestavil rovnice statické rovnováhy (3.17), (3.18). Kladný 

směr svislých sil (osa z) jsem uvažoval směrem vzhůru a kladný směr momentu jsem 

zvolil protisměru hodinových ručiček. 

 ∑ 𝑧: 𝑅𝐴𝐴1 + 𝑅𝐵𝐴1 − 𝐹𝐶 − 𝑞0 ∙ 𝐿 = 0 (3.17) 

 𝑀𝐴: 𝑅𝐵𝐴1 ∙ 𝐵 − 𝑞0 ∙ 𝐵 ∙
𝐵

2
+ 𝑞0 ∙ 𝐴 ∙

𝐴

2
+ 𝐹𝐶 ∙ 𝐿𝐶 = 0 (3.18) 
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 𝑅𝐵𝐴1 = 𝑞0 (
𝐵

2
−

𝐴2

2 ∙ 𝐵
) −

𝐹𝐶 ∙ 𝐿𝐶

𝐵
 (3.19) 

 𝑅𝐴𝐴1 = 𝑞0 ∙ 𝐿 + 𝐹𝐶 − 𝑅𝐵𝐴1 (3.20) 

 𝑅𝐴𝐴1 = 179,74 𝑘𝑁 (3.21) 

 𝑅𝐵𝐴1 = 92,83 𝑘𝑁 (3.22) 

Z rovnic statické rovnováhy jsem vyjádřil reakce v podpěrách, rce. (3.19), (3.20), po 

dosazení hodnot z tabulky 3.9 (str. 41) a obr. 3.23 do těchto rovnic jsem získal výsledné 

hodnoty reakcí.  

Barevné rámečky v obr. 3.25 zobrazují jednotlivé oblasti sedadel, každá z oblastí má své 

těžiště, ve kterém působí svislá síla Fi odpovídající počtu obsazených sedadel při stoprocentní 

obsazenosti. Fialově ohraničené těžiště značené S, odpovídá zatížení od strojvedoucího Fs. 

Všechny tyto síly působí ve vzdálenostech Li a Ls, které odpovídají vzdálenosti jednotlivých 

těžišť od podvozku A, konkrétní hodnoty jsou vidět na obrázku obr. 3.25 a v tabulce 3.11, kde 

jsou také uvedeny počty sedaček pro jednotlivé oblasti a velikosti sil působících v těžištích. 

Zelený rámeček označený 4 a černý 5 reprezentují sklopné sedačky uvažované jako obsazené. 

 

Obr. 3.25: Zatížení vozu A od sedících cestujících a strojvedoucího 

Na obr. 3.26 je tyrkysovou barvou zobrazena plocha pro stojící cestující včetně těžiště, její 

oblast je také přesně definována normou ČSN EN  15 663. Tato oblast by měla uvažovat 

sklápěcí stolky a sedadla v zavřené poloze, pokud dopravce nespecifikuje využití sklápěcích 

sedadel jinak (při výpočtu zatížení jsem uvažoval sklápěcí sedadla jako obsazená). Oblast také 

zahrnuje polovinu plochy vnitřních schodů. Prostory zaujímající normální sedadla, vestavěné 

stolky, prostory vymezené strojvedoucímu a vlakovému personálu, prostory využívané pouze 

při vystupování a nastupování a prostory určené pro toalety a mytí naopak nejsou považovány 

za možnou plochu pro stání. [12] Zatížení od stojících pasažérů je zastoupené opět 

samostatnou silou Fsp působící v těžišti plochy ve vzdálenosti C od podvozku A, přesné 

parametry plochy jsou uvedeny v tabulce 3.11 na následující stránce. Oblast mezivozových 

přechodů jsem uvažoval také jako plochu pro stání s tím, že každému vozu, jenž je na jedné, či 

na obou stranách zakončen přechodem, připadá polovina jeho plochy.  
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Obr. 3.26: Zatížení vozu A od stojících cestujících 

Barevně označené rámečky reprezentující sedící cestující, těžiště S reprezentující 

strojvedoucího i plocha nahrazující stojící cestující na předchozích obrázcích, jsou stejnými 

barvami označeny i v následující tabulce 3.11, kde jsou uvedeny doplňující údaje k jednotlivým 

oblastem a také na obr. 3.27 zobrazujícím náhradu vozidla nosníkem na dvou podpěrách. 

Zatížení podvozků od cestujících SEDÍCÍCH a STOJÍCÍCH 

SEDÍCÍ 

OBLAST SEDAČEK POČET SEDAČEK 
SVISLÉ ZATÍŽENÍ 

Fi, Fs [N] 
VZDÁLENOST TĚŽIŠTĚ OD PODVOZKU 

A: Li, Ls [mm] 

1 12 8 240,4 1 661 

2 20 13 734,0 1 852 

3 4 2 746,8 4 555 

4 4 2 746,8 6 121 

5 5 3 433,5 6 361 

6 8 5 493,6 12 239 

7 16 10 987,2 14 964 

8 8 5 493,6 17 672 

S 1 784,8 3738 

STOJÍCÍ 

PLOCHA [m2] 
POČET 

CESTUJÍCÍCH 
SVISLÉ ZATÍŽENÍ 

Fsp [N] 
VZDÁLENOST TĚŽIŠTĚ OD PODVOZKU 

A: C [mm] 

18,4 74 50 815,8 8 413 

Tabulka 3.11: Zatížení vozů A a B od cestujících sedících, stojících a strojvedoucího 

 

Obr. 3.27: Zobrazení sil od jednotlivých oblastí sedaček, strojvedoucího a stojících cestujících (vůz A) 
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Podle nosníku na předchozím obrázku jsem opět sestavil rovnice statické rovnováhy (3.23), 

(3.24), ze kterých jsem vyjádřil reakce v podpěrách (rce. (3.25) a (3.26)) a dosazením hodnot 

z předchozí tabulky získal výsledné síly působící na podvozky A a B. 

 
∑ 𝑧: 𝑅𝐴𝐴2 + 𝑅𝐵𝐴2 − 𝐹𝑠 − 𝐹1 − 𝐹2 − 𝐹3 − 𝐹4 − 𝐹5 − 𝐹6 − 𝐹7 − 𝐹8 − 𝐹𝑠𝑝 = 

= 0 

(3.23) 

 
𝑀𝐴: 𝑅𝐵𝐴2 ∙ 𝐵 + 𝐹𝑠 ∙ 𝐿𝑠 + 𝐹1 ∙ 𝐿1 − 𝐹2 ∙ 𝐿2 − 𝐹3 ∙ 𝐿3 − 𝐹4 ∙ 𝐿4 − 𝐹5 ∙ 𝐿5 

−𝐹6 ∙ 𝐿6 − 𝐹7 ∙ 𝐿7 − 𝐹8 ∙ 𝐿8 − 𝐹𝑠𝑝 ∙ 𝐶 = 0 
(3.24) 

 

 

𝑅𝐵𝐴2 =
𝐹2 ∙ 𝐿2 + 𝐹3 ∙ 𝐿3 + 𝐹4 ∙ 𝐿4 + 𝐹5 ∙ 𝐿5 + 𝐹6 ∙ 𝐿6

𝐵
+ 

+
𝐹7 ∙ 𝐿7 + 𝐹8 ∙ 𝐿8 + 𝐹𝑠𝑝 ∙ 𝐶 − 𝐹𝑠 ∙ 𝐿𝑠 − 𝐹1 ∙ 𝐿1

𝐵
 

(3.25) 

 𝑅𝐴𝐴2 = 𝐹𝑠 + 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 + 𝐹4 + 𝐹5 + 𝐹6 + 𝐹7 + 𝐹8 + 𝐹𝑠𝑝 − 𝑅𝐵𝐴2 (3.26) 

 𝑅𝐴𝐴2 = 61,74 𝑘𝑁 (3.27) 

 𝑅𝐵𝐴2 = 42,73 𝑘𝑁 (3.28) 

Z rovnic (3.27) a (3.28) je vidět, že na podvozku B (Jakobsův) leží menší část hmotnosti 

cestujících, což je žádoucí vzhledem k tomu, že se k tomuto podvozku připočte část hmotnosti 

cestujících z vloženého vozu. 

3.5.4 Vůz M 

Postup výpočtu zatížení vozu M od hrubé stavby, včetně vybaveného interiéru a provozních 

hmot je analogický k výpočtu vozu A. Jediným rozdílem je, že tento vůz není vybavený žádným 

„crashovým“ prvkem, protože ho jako vůz vložený dle normy nepotřebuje. [11] 

 

Obr. 3.28: Zatížení vozu M od hrubé stavby včetně vybaveného interiéru a provozních hmot 



FS ČVUT Diplomová práce Tomáš Podzimek 
Ú 12 120 SI – DP – 2019 2018/2019 

47 

 

Obr. 3.29: Znázornění silových účinků hrubé stavby včetně vybaveného interiéru a provozních hmot (vůz M) 

 ∑ 𝑧: 𝑅𝐴𝑀1 + 𝑅𝐵𝑀1 − 𝑞0 ∙ 𝐵 = 0 (3.29) 

 𝑀𝐴: 𝑅𝐵𝑀1 ∙ 𝐵 − 𝑞0 ∙ 𝐵 ∙
𝐵

2
= 0 (3.30) 

 𝑅𝐵𝑀1 = 𝑞0 ∙
𝐵

2
 (3.31) 

 𝑅𝐴𝑀1 = 𝑞0 ∙ 𝐵 − 𝑅𝐵𝑀1 (3.32) 

 𝑅𝐴𝑀1 = 103,05 𝑘𝑁 (3.33) 

 𝑅𝐵𝑀1 = 103,05 𝑘𝑁 (3.34) 

Z rovnic (3.33), (3.34) je vidět, že reakce v podpěrách vyšly stejně, což je z hlediska hrubé 

stavby vloženého vozu správně, protože je symetrická podle roviny y-z. Ale při pohledu na 

následující obrázek je vidět, že symetričnost interiéru podle roviny y-z už neplatí, vzhledem 

k rozmístění sedaček a umístění police pro zavazadla, takže výsledné reakce v podvozcích A a 

B by byly ve skutečnosti rozdílné. Ale jak již bylo zmíněno dříve, tuto nepřesnost jsem 

vzhledem k nedostatku vstupních údajů zanedbal, takže výsledné reakce ponechám stejné, 

jako by uvažovaný celek byl symetrický.  

 

Obr. 3.30: Zatížení vozu M od sedících cestujících 

Vložený vůz M je jediným vozem v jednotce vybaveným zavazadlovým prostorem, ten je 

označen oranžovou barvou, má vyznačené těžiště, kde působí svislá síla Fz ve vzdálenosti D od 

podvozku A, jak je vidět na následujícím obrázku. Prostor je tvořen policí se čtyřmi patry, kde 

každé patro má plochu 1,1 m2, podle normy ČSN EN  15 663 [12], na každém patře police 

spočívá hmotnost 100 kg/m2.  
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Obr. 3.31: Zatížení vozu M od stojících cestujících a zavazadel 

Zatížení podvozků od cestujících SEDÍCÍCH, STOJÍCÍCH a ZAVAZDEL 

SEDÍCÍ 

OBLAST SEDAČEK POČET SEDAČEK 
SVISLÉ ZATÍŽENÍ  

Fi [N] 
VZDÁLENOST TĚŽIŠTĚ OD PODVOZKU 

A: Li [mm] 

1 8 8 240,4 1 428 

2 28 13 734,0 7 271,5 

3 12 2 746,8 11 616,5 

4 8 2 746,8 17 672 

STOJÍCÍ 

PLOCHA [m2] 
POČET 

CESTUJÍCÍCH 
SVISLÉ ZATÍŽENÍ 

Fsp [N] 
VZDÁLENOST TĚŽIŠTĚ OD PODVOZKU 

A: C [mm] 

20,6 83 56 996,1 9 983 

ZAVAZADLA 

PLOCHA POLICE 
[m2] 

POČET PATER 
POLICE 

SVISLÉ ZATÍŽENÍ Fz 
[N] 

VZDÁLENOST TĚŽIŠTĚ OD PODVOZKU 
A: D [mm] 

1,1 4 4 316,4 13 911 

Tabulka 3.12 Zatížení vozu M od sedících a stojících cestujících, a zavazadel 

 

Obr. 3.32: Zobrazení sil od jednotlivých oblastí sedaček a stojících cestujících (vůz M) 

 ∑ 𝑧: 𝑅𝐴𝑀2 + 𝑅𝐵𝑀2 − 𝐹1 − 𝐹2 − 𝐹3 − 𝐹4 − 𝐹𝑠𝑝 − 𝐹𝑧 = 0 (3.35) 

 𝑀𝐴: 𝑅𝐵𝑀2 ∙ 𝐵 − 𝐹1 ∙ 𝐿1 − 𝐹2 ∙ 𝐿2 − 𝐹3 ∙ 𝐿3 − 𝐹4 ∙ 𝐿4 − 𝐹𝑠𝑝 ∙ C − 𝐹𝑧 ∙ D = 0 (3.36) 

 𝑅𝐵𝑀2 =
𝐹1 ∙ 𝐿1 + 𝐹2 ∙ 𝐿2 + 𝐹3 ∙ 𝐿3 + 𝐹4 ∙ 𝐿4 + 𝐹𝑠𝑝 ∙ 𝐶 + 𝐹𝑧 ∙ 𝐷

𝐵
 (3.37) 

 𝑅𝐴𝑀2 = 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 + 𝐹4 + 𝐹𝑠𝑝 + 𝐹𝑧 − 𝑅𝐵𝑀2 (3.38) 
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 𝑅𝐴𝑀2 = 49,01 𝑘𝑁  (3.39) 

 𝑅𝐵𝑀2  =  50,76 𝑘𝑁  (3.40) 

3.5.5 Vůz B 

Zatížení vozu B od hrubé stavby včetně vybaveného interiéru a provozních hmot je totožné 

s vozem A, stejně tak i rozložení interiéru, takže výpočty reakcí v podpěrách jsou analogické 

k vozu A. Přesné hodnoty pro výpočet jsou uvedeny v tabulkách 3.9 a 3.11 (na předchozích 

stránkách), které jsou společné pro vozy A a B. 

 

Obr. 3.33: Zatížení vozu B od hrubé stavby včetně vybaveného interiéru a provozních hmot 

 

Obr. 3.34: Znázornění silových účinků hrubé stavby včetně vybaveného interiéru a provozních hmot (vůz B) 

 𝑅𝐴𝐵1 = 179,74 𝑘𝑁 (3.41) 

 𝑅𝐵𝐵1 = 92,83 𝑘𝑁 (3.42) 

 

Obr. 3.35: Zatížení vozu B od sedících cestujících a strojvedoucího 
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Obr. 3.36: Zatížení vozu B od stojících cestujících 

 

Obr. 3.37: Zobrazení sil od jednotlivých oblastí sedaček, strojvedoucího a stojících cestujících (vůz B) 

 𝑅𝐴𝐵2 = 61,74 𝑘𝑁 (3.43) 

 𝑅𝐵𝐵2 = 42,73 𝑘𝑁 (3.44) 

3.5.6 Výsledná zatížení vozů a jednotky bez komponent 

Abych zjistil výsledná nápravová zatížení obsazené jednotky bez komponent, sečetl jsem 

hodnoty reakcí v jednotlivých podpěrách. Reakce v podpěrách nahrazujících Jakobsovy 

podvozky jsem musel sečíst jednak pro jednotlivá zatížení v nich působících, ale také pro 

zatížení od vozů koncových a vozu vloženého, protože tyto vozy vzhledem ke koncepci tyto 

podvozky sdílí a zatěžují je. Po stanovení sil, jakými jednotlivé vozy působí na dané podvozky, 

jsem stanovil celkové zatížení podvozků od sestavené11 jednotky. K tomuto zatížení jsem 

v posledním kroku přičetl zatížení koleje od samotných podvozků. Hmotnosti podvozků, ze 

kterých jsem vycházel odpovídají podvozkům Siemens SF 7500, které používá jednotka 

obdobné koncepce Siemens Mireo (obr. 1.1, str. 11). Bližší informace k těmto podvozkům jsou 

uvedeny v kapitole 3.1 Koncepce a obecné požadavky. 

                                                      

11 Tzn. že síly působící na Jakobsovy podvozky jsou uvažovány jako součet sil od vozů koncových a vložených 
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Obr. 3.38: Sestavená jednotka 

Vůz A Vůz M Vůz B 

1. TRAKČNÍ 
PODVOZEK 

1. JAKOBSŮV 
PODVOZEK 

2. JAKOBSŮV 
PODVOZEK 

2. TRAKČNÍ 
PODVOZEK 

RAA1 RBA1 RAM1 RBM1 RBB1 RAB1 

RAA2 RBA2 RAM2 RBM2 RBB2 RAB2 

ČÍSELNÉ HODNOTY REAKCÍ [kN] 

179,74 92,83 103,05 103,05 92,83 179,74 

61,74 42,73 49,01 50,76 42,73 61,74 

ZATÍŽENÍ PODVOZKŮ OD JEDNOTLIVÝCH VOZŮ [kN] (konstrukční hmotnost) 

241,48 135,56 152,06 153,81 135,56 241,48 

ZATÍŽENÍ PODVOZKŮ OD JEDNOTKY [kN] 

241,48 287,62 289,37 241,48 

HMOTNOSTI A ZATÍŽENÍ OD PODVOZKŮ [t], [kN] 

6,7 4,8 4,8 6,7 

65,73 47,09 47,09 65,73 

VÝSLEDNÁ NÁPRAVOVÁ ZATÍŽENÍ [kN], [t] (konstrukční hmotnost) 

153,61 153,61 167,36 167,36 168,23 168,23 153,61 153,61 

15,66 15,66 17,06 17,06 17,15 17,15 15,66 15,66 

VÝSLEDNÁ NÁPRAVOVÁ ZATÍŽENÍ [kN], [t] (prázdné vozidlo) 

122,74 122,74 121,49 121,49 121,49 121,49 121,49 122,74 

12,51 12,51 12,38 12,38 12,38 12,38 12,51 12,51 

Tabulka 3.13: Zatížení vozů a jednotky bez komponent 

V tabulce 3.13 jsou uvedeny výsledné hodnoty nápravových zatížení při konstrukční 

hmotnosti a pro prázdné vozidlo. Výsledky vyšly dle očekávání, takže Jakobsovy běžné 

podvozky jsou nejvíce zatížené a podvozky trakční méně. Výhodou je, že Jakobsův podvozek 

sdílený vozy A a M je o trochu méně ztížen než podvozek mezi vozy B a M, takže vůz M může 

zůstat v tomto uspořádání a není ho třeba otáčet (důvodem je, že vůz A ponese nejvíce 

komponent, a tudíž i podvozek mezi vozy A a M bude zatížen více, než ten mezi B a M). Při 

prázdném stavu jsou naopak trakční podvozky nejpřetíženější, pravděpodobnou příčinou 

bude umístění „crashových“ čel na koncích hlavových vozů.   

3.5.7 Optimalizace rozmístění komponent 

Cílem optimalizace rozmístění komponent na vozových skříních jednotky je vyrovnat rozdíly 

v nápravových zatíženích pod jednotlivými podvozky. Ideálním případem je, že jsou nejvíce 
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zatíženy trakční podvozky ve stavu prázdném i obsazeném, a to z důvodů lepší trakce a vyššího 

podílu elektrodynamického brzdění v běžném provozu.  

Zatížení jednotlivých podvozků jsou znovu řešena pomocí náhrady nosníkem na dvou 

podpěrách, a to u všech vozů. Hmotnostní bilance od komponent a pomocných spotřeb je 

znovu řešena na všech vozech pouze v podélném směru, protože všechny komponenty mají 

těžiště na podélné ose symetrie vozidla, jak lze vidět na obr. 3.39 (transformátor umístěný pod 

podlahou má také těžiště na podélné ose symetrie). Obrys skříně vozidla jsem navrhoval s 

cílem, aby umožňoval posunutí komponent, které nemají těžiště na své podélné ose symetrie, 

v příčném směru tak, aby jejich těžiště leželo na podélné ose symetrie vozidla, tedy na ose x, 

ale podélná osa symetrie komponenty mimo ni. Názorně to je ukázáno na obr. 3.40, kde lze 

také vidět minimální vzdálenost 120 mm jakou jsem volil mezi dvěma komponenty. Stanovení 

této vzdálenosti bylo na základě odhadu, protože je velmi obtížné najít konkrétní informace 

k jednotlivým komponentám. Požadavek na mezery mezi komponenty je dán především 

kabelovými vstupy a potrubím s chladícím médiem, pokud nejsou tyto vstupy ze spodu, 

umožňuje-li to dostatečná mezera mezi střechou a spodní stěnou komponenty. Ventilační 

otvory na komponentách mohou také ovlivňovat vzdálenosti mezi komponentami v případě, 

že je teplý vzduch odváděn bočními stěnami. Z hlediska kabelových vstupů a také vstupů pro 

potrubí chladících okruhů považuji 120 mm za dostatečnou vzdálenost. Umístění ventilačních 

otvorů závisí především na konkrétních požadavcích na umístění komponenty od výrobce 

vozidla. Například brzdové odporníky umísťované pod podlahu mají horký vzduch vypouštěný 

bočními stěnami do stran, ale brzdové odporníky umísťované na střechu mají vývody horkého 

vzduchu horní stěnou směrem vzhůru nad vozidlo. [21] 

 

Obr. 3.39: Těžiště komponent na podélné ose vozidla 

 

 

Obr. 3.40: Osa komponenty mimo podélnou osu vozidla 
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Jak bylo uvedeno v kapitole 3.2 (tabulka 3.3 na str. 22), bude většina lehčích i těžkých 

komponent elektrické výzbroje umístěna na hlavovém voze A. Všechny komponenty 

umísťované na vůz A jsou označeny čísly 1-9 a jsou zobrazeny na obr. 3.42 na další stránce. 

V následující tabulce je uvedeno, jakému číslu odpovídá, která komponenta a zároveň tam 

jsou uvedeny jejich hmotnosti, a vzdálenosti jejich těžišť od podvozku A. Sběrač (1)12 má jako 

jediná z umisťovaných komponent pevně dané místo nad trakčním podvozkem. Měl by být 

navržen a umístěn tak, aby jeho lišta v pracovní poloze byla na svislé ose podvozku nebo co 

nejblíže k ní (obr. 3.41). Transformátor (2) bude mít jako nejtěžší a prostorově nejnáročnější 

komponenta také omezené možnosti umístění. Vhodné místo je za prvním trakčním 

podvozkem pod podlahou, kde jsem při návrhu hrubé stavby vytvořil prostor pro případné 

umístění komponent. Hlavní výhodou tohoto umístění je nízká vzdálenost těžiště těžkého 

transformátoru od T.K. Nevýhodou naopak je nutnost vedení olejového chladící okruhu a 

vysokonapěťového kabelu pro 25 kV sloupkem v interiéru vozidla, který bude zabírat vnitřní 

prostor, protože zbytek komponent bude na střeše. Umístění pod podlahou s sebou nese ještě 

jednu negativní vlastnost, a to snížení poměrné nízkopodlažnosti, jak bylo uvedeno dříve. 

S umístěním transformátoru souvisí umístění chlazení (3), které by mu mělo být co nejblíže, 

aby trubky olejového chladícího okruhu byly co nejkratší. Z tohoto důvodu jsem zvolil jako 

optimální pozici střešní prostor přímo nad transformátorem. Chladící systém také chladí 

vodním okruhem pulzní usměrňovač (dále PU) (4) a trakční střídač (4), proto bude dobré, když 

bude společný svařenec skříně těchto komponent co nejblíže. Toto řešení navíc zajistí, že 

těžiště svařence skříně PU a trakčního střídače, bude jako těžiště nejtěžší střešní komponenty 

umístěno blíže k trakčnímu podvozku A, a tím nebude takovou mírou přitěžovat Jakobsův 

podvozek B. Protože do tlumivky (5) vstupuje stejnosměrné napětí buď z 3 kV sběrače nebo 

z pulzního usměrňovače, je žádoucí, aby byla umístěna co nejblíže k těmto komponentám. 

Proto jsem ji umístil za PU. Brzdový odporník (6), je jako poslední z komponent nezbytných 

k pohybu vozidla umístěn za tlumivkou, tedy co nejblíže ostatním komponentám. Protože 

konektorová skříň (9) slouží pouze k převedení kabelů na další vůz, je žádoucí, aby byla 

umístěna co nejblíže mezivozovému přechodu. Rozvodnou skříň (8) pro nízkonapěťové sítě, 

do které jdou kabely z centrálních zdrojů energie na voze B je vhodné umístit před skříň 

konektorovou, protože na střeše bude napájet pouze ventilátory některých komponent, 

antény a klimatizaci (7). Zbytek nízkonapěťových sítí, které budou z rozvodné skříně 

zásobovány, bude v interiéru, takže kabely pro tyto sítě budou svedeny rovnou do interiéru. 

Pro klimatizaci na střeše zbývá místo mezi brzdovým odporníkem, a právě rozvodnou skříní. 

Přestože je klimatizace jednou z nejrozměrnějších komponent umísťovaných na střechu, řadí 

se svými 780 kg k těm lehčím, takže to, že přitěžuje více Jakobsův podvozek B nevadí. 

 

                                                      

12 V závorkách vždy označení komponenty, které je definováno v obrázku a tabulce 
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Obr. 3.41: Umístění sběrače 

 

Obr. 3.42: Rozmístění komponent a pomocných spotřeb na voze A 

KOMPONENTA HMOTNOST [kg] 
SVISLÉ ZATÍŽENÍ 

Fki [N] 
VZDÁLENOST TĚŽIŠTĚ OD 

PODVOZKU A Lki [mm] 

1) sběrače 3kV/25kV 360 3 531,6 0 

2) transformátor 3 000 29 430,0 2 630 

3) chlazení 900 8 829,0 3 500 

4) pulzní usměrňovač + trakční 
střídač 

2 350 23 053,5 7 240 

5) tlumivka 960 9 417,6 10 362 

6) brzdový odporník 600 5 886,0 11 604 

7) klimatizace 780 7 651,8 14 504 

8) rozvodná skříň 170 1 667,7 17 089 

9) konektorová skříň 50 490,5 18 250 

Celková hmotnost komponent 9 170   

Tabulka 3.14: Označení a parametry komponent na voze A 
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Obr. 3.43: Zobrazení sil od jednotlivých komponent na voze A 

 
∑ 𝑧: 𝑅𝐴𝐴𝑘 + 𝑅𝐵𝐴𝑘 − 𝐹𝑘1 − 𝐹𝑘2 − 𝐹𝑘3 − 𝐹𝑘4 − 𝐹𝑘5 − 𝐹𝑘6 + 

−𝐹𝑘7 − 𝐹𝑘8 − 𝐹𝑘9 = 0 

(3.45) 

 
𝑀𝐴: 𝑅𝐵𝐴𝑘 ∙ 𝐵 − 𝐹𝑘2 ∙ 𝐿𝑘2 − 𝐹𝑘3 ∙ 𝐿𝑘3 − 𝐹𝑘4 ∙ 𝐿𝑘4 − 𝐹𝑘5 ∙ 𝐿𝑘5 + 

−𝐹k6 ∙ 𝐿k6 − 𝐹𝑘7 ∙ 𝐿𝑘7 − 𝐹𝑘8 ∙ 𝐿𝑘8 − 𝐹𝑘9 ∙ 𝐿𝑘9 = 0 
(3.46) 

 

 

𝑅𝐵𝐴𝑘 =
𝐹𝑘2 ∙ 𝐿𝑘2 + 𝐹𝑘3 ∙ 𝐿𝑘3 + 𝐹𝑘4 ∙ 𝐿𝑘4 + 𝐹𝑘5 ∙ 𝐿𝑘5

𝐵
+ 

+
𝐹𝑘6 ∙ 𝐿𝑘6 + 𝐹𝑘7 ∙ 𝐿𝑘7 + 𝐹𝑘8 ∙ 𝐿𝑘8 + 𝐹𝑘9 ∙ 𝐿𝑘9

𝐵
 

(3.47) 

 𝑅𝐴𝐴𝑘 = 𝐹𝑘1 + 𝐹𝑘2 + 𝐹𝑘3 + 𝐹𝑘4 + 𝐹𝑘5 + 𝐹𝑘6 + 𝐹𝑘7 + 𝐹𝑘8 + 𝐹𝑘9 − 𝑅𝐵𝐴𝑘 (3.48) 

 𝑅𝐴𝐴𝑘 = 59,09 𝑘𝑁 (3.49) 

 𝑅𝐵𝐴𝑘 = 30,87 𝑘𝑁 (3.50) 

Vložený vůz M bude osazen pouze klimatizací (2) a dvěma konektorovými skříněmi (1; 2). 

Jednak z důvodu, že spočívá na běžných Jakobsových podvozcích, takže nepotřebuje 

komponenty jako jsou trakční střídače nebo brzdové odporníky, ale především z toho důvodu, 

že tyto podvozky jsou při plném obsazení nejpřetíženější, a cílem optimalizace je co nejvíce 

hmotnosti dostat nad podvozky trakční, a Jakobsovy nepřitěžovat více, než bude nezbytně 

nutné. Konektorové skříně jsou umístěny na koncích vozu v blízkosti mezivozových přechodů. 

Jednotku klimatizace jsem umístil blíže k podvozku B, protože celková hmotnost komponent, 

které přijdou na jednotku umístit je 15 tun, ale téměř 2/3 této hmotnosti spočívá na voze A, 

z toho plyne, že z Jakobsůvých podvozků bude odlehčenější ten, který sdílí vozy B a M a může 

být tedy přitížen více. Klimatizace bude napájena z rozvodné skříně na voze B. 
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Obr. 3.44: Rozmístění komponent a pomocných spotřeb na voze M 

KOMPONENTA HMOTNOST [kg] 
SVISLÉ ZATÍŽENÍ 

Fki [N] 
VZDÁLENOST TĚŽIŠTĚ OD 

PODVOZKU A Lki [mm] 

1) konektorová skříň 50 490,5 850 

2) klimatizace 780 7 651,8 14 550 

3) konektorová skříň 50 490,5 18 250 

Celková hmotnost komponent 880   

Tabulka 3.15: Označení a parametry komponent na voze M 

 

Obr. 3.45: Zobrazení sil od jednotlivých komponent na voze M 

∑ 𝑧: 𝑅𝐴𝑀𝑘 + 𝑅𝐵𝑀𝑘 − 𝐹𝑘1 − 𝐹𝑘2 − 𝐹𝑘3 = 0 (3.51) 

𝑀𝐴: 𝑅𝐵𝑀𝑘 ∙ 𝐵 − 𝐹𝑘1 ∙ 𝐿𝑘1 − 𝐹𝑘2 ∙ 𝐿𝑘2 − 𝐹𝑘3 ∙ 𝐿𝑘3 = 0 (3.52) 

𝑅𝐵𝑀𝑘 =
𝐹𝑘1 ∙ 𝐿𝑘1 + 𝐹𝑘2 ∙ 𝐿𝑘2 + 𝐹𝑘3 ∙ 𝐿𝑘3

𝐵
 (3.53) 

𝑅𝐴𝑀𝑘 = 𝐹𝑘1 + 𝐹𝑘2 + 𝐹𝑘3 − 𝑅𝐵𝑀𝑘 (3.54) 

𝑅𝐴𝑀𝑘 = 2,31 𝑘𝑁 (3.55) 

𝑅𝐵𝑀𝑘 = 6,32 𝑘𝑁 (3.56) 

Hlavový vůz B je osazen komponentami zajišťujícími především nízkonapěťové sítě pro 

pomocné spotřeby, konkrétně se jedná o dva centrální zdroje energie (1; 3) a dvě baterie (2). 
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Protože se jedná o nevelké, ale poměrně těžké komponenty jsou umístěni na střeše co nejblíže 

trakčnímu podvozku. Jeden CZE je umístěn hned za čelem, poté následují dvě baterie, které 

jsou umístěny paralelně vedle sebe, druhý CZE je za bateriemi. Toto řešení jsem zvolil 

z důvodu, že každý CZE je připojen k jedné baterii, takže se tím minimalizovala délka kabeláže, 

a protože baterie svými rozměry umožňují, aby byly umístěny vedle sebe, a tím nejen šetřily 

střešní prostor, ale i koncentrovaly svoji hmotnost co nejvíce na trakční podvozek. Dále je na 

střeše umístěn trakční střídač (4), který je na tomto voze chlazen pouze vzduchem, aby 

odpadla nutnost použití těžkého chlazení, jako na voze A, kde je ale nezbytné vzhledem 

k transformátoru a pulznímu usměrňovači. Trakční střídač je umístěn opět v blízkosti trakčního 

podvozku, jednak aby ho dále přitížil, ale také aby se minimalizovala délka kabeláže. Když je 

přítomen trakční střídač, musí být na voze také brzdový odporník (6), ten je umístěn hned za 

ním. Poslední velkou komponentou na střeše vozu B je klimatizace (7), která je umístěna před 

rozvodnou skříní (8). V místě mezivozového přechodu se opět nachází konektorová skříň (9). 

Protože vozy A a B mají stejnou hrubou stavbu, využil jsem prostor pod podlahou za trakčním 

podvozkem k umístění kompresoru (5), který bude jako pomocná spotřeba napájen 

z rozvodné skříně.    

 

Obrázek 3.46: Rozmístění komponent a pomocných spotřeb na voze B 

KOMPONENTA HMOTNOST [kg] 
SVISLÉ ZATÍŽENÍ 

Fki [N] 
VZDÁLENOST TĚŽIŠTĚ OD 

PODVOZKU A Lki [mm] 

1) CZE 630 6 180,3 2 030 

2) baterie x2 1 180 11 575,8 555 

3) CZE 630 6 180,3 860 

4) trakční střídač 600 5 886,0 2 740 

5) kompresor 300 2 943,0 3 100 

6) brzdový odporník 600 5 886,0 4 260 

7) klimatizace 780 7 651,8 7 180 

8) rozvodná skříň 170 1 667,7 9 765 

9) konektorová skříň 50 490,5 18 250 

Celková hmotnost komponent 4 940   

Tabulka 3.16: Označení a parametry komponent na voze B 
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Obr. 3.47: Zobrazení sil od jednotlivých komponent na voze B 

 
∑ 𝑧: 𝑅𝐴𝐵𝑘 + 𝑅𝐵𝐵𝑘 − 𝐹𝑘1 − 𝐹𝑘2 − 𝐹𝑘3 − 𝐹𝑘4 − 𝐹𝑘5 + 

−𝐹𝑘6 − 𝐹𝑘7 − 𝐹𝑘8 − 𝐹𝑘9 = 0 

(3.57) 

 
𝑀𝐴: −𝑅𝐵𝐵𝑘 ∙ 𝐵 − 𝐹𝑘1 ∙ 𝐿𝑘1 − 𝐹𝑘2 ∙ 𝐿𝑘2 + 𝐹𝑘3 ∙ 𝐿𝑘3 + 𝐹𝑘4 ∙ 𝐿𝑘4 + 

+𝐹𝑘5 ∙ 𝐿𝑘5 + 𝐹k6 ∙ 𝐿k6 + 𝐹𝑘7 ∙ 𝐿𝑘7 + 𝐹𝑘8 ∙ 𝐿𝑘8 + 𝐹𝑘9 ∙ 𝐿𝑘9 = 0 
(3.58) 

 

 

𝑅𝐵𝐵𝑘 =
−𝐹𝑘1 ∙ 𝐿𝑘1 − 𝐹𝑘2 ∙ 𝐿𝑘2 + 𝐹𝑘3 ∙ 𝐿𝑘3 + 𝐹𝑘4 ∙ 𝐿𝑘4 + 𝐹𝑘5 ∙ 𝐿𝑘5

𝐵
+ 

+
𝐹𝑘6 ∙ 𝐿𝑘6 + 𝐹𝑘7 ∙ 𝐿𝑘7 + 𝐹𝑘8 ∙ 𝐿𝑘8 + 𝐹𝑘9 ∙ 𝐿𝑘9

𝐵
 

(3.59) 

 𝑅𝐴𝐵𝑘 = 𝐹𝑘1 + 𝐹𝑘2 + 𝐹𝑘3 + 𝐹𝑘4 + 𝐹𝑘5 + 𝐹𝑘6 + 𝐹𝑘7 + 𝐹𝑘8 + 𝐹𝑘9 − 𝑅𝐵𝐵𝑘 (3.60) 

 𝑅𝐴𝐵𝑘 = 42,34 𝑘𝑁 (3.61) 

 𝑅𝐵𝐵𝑘 = 6,12 𝑘𝑁 (3.62) 
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3.5.8 Výsledná zatížení vozů a jednotky s komponenty 

K zatížením jednotky bez komponent stanoveným v kapitole 3.5.6 jsem přičetl hodnoty 

reakcí od zatížení od komponent, působících v jednotlivých podvozcích. A na základě toho 

stanovil výsledná zatížení jednotky připravené k provozu, tzn. jednotky plně vyzbrojené, a to 

ve stavu konstrukční hmotnosti a prázdného vozidla. Nejprve jsou pro větší názornost výsledků 

uvedeny grafy, a pak tabulka s přesnými výsledky včetně procentuálního nárůstu zatížení na 

jednotlivých podvozcích, a komentář. 

 

Graf 1: Nápravová zatížení před rozmístěním komponent 

 

Graf 2: Nápravová zatížení po optimálním rozmístění komponent 

12,51 12,38 12,38 12,51

15,66
17,06 17,15

15,66

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

1.trakční 1. Jakobsův 2. Jakobsův 2. trakční

kN
Nápravová zatížení - bez komponent

Prázdné Obsazené

15,52
14,07

13,02

14,67

18,67 18,75 17,78 17,82

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

1.trakční 1. Jakobsův 2. Jakobsův 2. trakční

kN
Nápravová zatížení - s komponenty

Prázdné Obsazené



FS ČVUT Diplomová práce Tomáš Podzimek 
Ú 12 120 SI – DP – 2019 2018/2019 

60 

Vůz A Vůz M Vůz B 

1. TRAKČNÍ 
PODVOZEK 

1. JAKOBSŮV 
PODVOZEK 

2. JAKOBSŮV 
PODVOZEK 

2. TRAKČNÍ 
PODVOZEK 

RAAk RBAk RAMk RBMk RBBk RABk 

ČÍSELNÉ HODNOTY REAKCÍ [kN] 

59,09 30,87 2,31 6,32 6,12 42,34 

ZATÍŽENÍ PODVOZKŮ OD KOMPONENT [kN] 

59,09 33,18 12,44 42,34 

VÝSLEDNÁ NÁPRAVOVÁ ZATÍŽENÍ [kN], [t] (konstrukční hmotnost) – BEZ KOMPONENT 

153,61 153,61 167,36 167,36 168,23 168,23 153,61 153,61 

15,66 15,66 17,06 17,06 17,15 17,15 15,66 15,66 

VÝSLEDNÁ NÁPRAVOVÁ ZATÍŽENÍ [kN], [t] (prázdné vozidlo) – BEZ KOMPONENT 

122,74 122,74 121,49 121,49 121,49 121,49 122,74 122,74 

12,51 12,51 12,38 12,38 12,38 12,38 12,51 12,51 

VÝSLEDNÁ NÁPRAVOVÁ ZATÍŽENÍ [kN], [t] (konstrukční hmotnost) – S KOMPONENTY 

183,15 183,15 183,95 183,95 174,45 174,45 174,79 174,79 

18,67 18,67 18,75 18,75 17,78 17,78 17,82 17,82 

PROCENTUELNÍ NÁRŮST ZATÍŽENÍ NÁPRAV 

19,24 % 19,24 % 9,91 % 9,91 % 3,70 % 3,70 % 13,78 % 13,78 % 

VÝSLEDNÁ NÁPRAVOVÁ ZATÍŽENÍ [kN], [t] (prázdné vozidlo) – S KOMPONENTY 

152,29 152,29 138,03 138,03 127,71 127,71 143,91 143,91 

15,52 15,52 14,07 14,07 13,02 13,02 14,67 14,67 

PROCENTUELNÍ NÁRŮST ZATÍŽENÍ NÁPRAV 

24,07 % 24,07 % 13,66 % 13,66 % 5,12 % 5,12 % 17,25 % 17,25 % 

Tabulka 3.17: Zatížení jednotky s komponenty 

Z analýzy hmotnostních požadavků v kapitole 3.5.1 začínající na stránce 36 bylo stanoveno, 

že žádná náprava nesmí překročit limit maximálního nápravového zatížení převyšující 

22,5 tuny na nápravu. A že optimální stav by byl takový, aby se všechny nápravy vešly do 

maximálního zatížení 20 tun na nápravu. Cílem optimalizace rozmístění komponent bylo, aby 

byly vyrovnané hodnoty zatížení na všech nápravách, v lepším případě, aby trakční podvozky 

v obou stavech (konstrukční hmotnost a prázdné vozidlo) byly nejvíce zatíženými.  

Jak lze vidět v grafech na straně 59, tak všechny nápravy splňují příznivější stav nápravových 

zatížení pod úrovní 20 tun, takže je zaručen neomezený provoz jednotky na naprosté většině 

elektrifikovaných tratí v České Republice. Což může přijít vhod například při výlukách nebo při 

manipulačních přesunech vozidla, ale i příznivějšími silovými poměry v kontaktu kolo 

kolejnice. Tento výsledek také ukazuje, že použití Jakobsových podvozků v kombinaci 

s maximální možnou vzdáleností otočných čepů neznamená problematické hodnoty 

nápravových zatížení z hlediska omezení provozu, na některých tratích. Takže původní obavy 
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z přetížení Jakobsových podvozků, zejména toho mezi vozy A a M, na vyšší hodnoty zatížení, 

než je 20 tun na nápravu, se nenaplnily.  

Druhým cílem bylo dosáhnout pomocí vhodného rozmístění komponent na jednotce 

přitížení trakčních podvozků, a naopak Jakobsovy podvozky přitěžovat co nejméně to bude 

možné. Jak je vidět v grafech (str. 59), tak při prázdném stavu se oproti jednotce bez 

komponent nezměnilo rozložení zatížení mezi jednotlivými podvozky, a trakční tak zůstaly 

nejpřetíženějšími. Menší nárůst hmotnosti na Jakobsových podvozcích (maximálně 14 %) 

ukazuje, že většina hmotnosti komponent opravdu přitížila podvozky trakční, konkrétně na 

voze A o 24 % a na voze B o více než 17 %. Nejméně byl přitížen podvozek mezi vozy M a B, 

podvozek mezi vozy A a M byl přitížen více (14 %), je to ale dáno tím, že na voze A spočinula 

největší část hmotnosti umísťovaných komponent (celkem více než 9 tun). V obsazeném stavu 

se bohužel nepodařilo dosáhnout stejného výsledku jako v případě prázdné jednotky a 

Jakobsův podvozek mezi vozy A a M je nejvíce zatíženým podvozkem jednotky a vykazuje tedy 

nejvyšší hodnoty nápravových zatížení. Pokud ale tento podvozek porovnám 

s nejpřetíženějším trakčním podvozkem (v obsazeném stavu), který je také pod vozem A, je 

vidět, že rozdíl v nápravových zatíženích je pouhých 80 kg, což by nemělo představovat 

výrazný problém z hlediska jízdních vlastností.  

Rozdíly v zatížení trakčních podvozků na vozech A a B ve stavu konstrukční hmotnosti i 

prázdného vozidla jsou menší než 1 tuna na nápravu, což je dáno tím, že vůz A nese největší 

podíl hmotnosti komponent. V letech minulých tento jev byl označován za nepříznivý, protože 

byla vozidla zpravidla řízena na nejodlehčenější dvojkolí, ale v dnešní době s moderním 

trakčním řízením bude tento rozdíl vykompenzován elektronikou. 

Hmotnost prázdné jednotky [t] 114,57 

Konstrukční hmotnost jednotky [t] 146,04 

Provozní hmotnost jednotky [t] 142,66 

Počet sedících cestujících 210 

Počet stojících cestujících 231 

Cestujících celkem 441 

Hmotnost cestujících [t] 31,03 

Hmotnost zavazadel [t] 0,44 

Celková hmotnost komponent a pomocných spotřeb [t] 14,99 

Adhezní hmotnost prázdné jednotky  60,38 

Poměrná adhezní hmotnost prázdné jednotky [%] 52,71 

Adhezní hmotnost obsazené jednotky  72,97 

Poměrná adhezní hmotnost obsazené jednotky [%] 49,97 

Tabulka 3.18: Výsledné hmotnostní parametry jednotky 

Současné uspořádání komponent je optimální z hlediska délky kabeláže a vzájemných 

závislostí komponent a zároveň téměř odbourává přetížení Jakobsových podvozků. Zajišťuje 

také nejen dostatečnou adhezní hmotnost pro primární využívání brzd elektrodynamických, 

ale i pro stanovené rozjezdové zrychlení 1,1 m/s2. Komponenty by se samozřejmě daly na 
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vozidle uspořádat i jinak, aby se ještě více vyrovnala rozdílná zatížení především na trakčních 

podvozcích, ale je velice pravděpodobné, že by jiná řešení přinesla řadu komplikací, a to co se 

zejména kabeláže týká. (všechny výpočty byly prováděni v programu Excel, souboru 

hmotnostni_bilance_DP, viz příloha [VI]) 

3.6 Srovnání navržené jednotky s vozidlem klasické koncepce 

Parametr Nová jednotka RegioPanter 

Uspořádání pojezdu 𝐵0
´ 2´̅2´̅𝐵0

´  Bo' 2' + Bo' 2' + 2' Bo' 

Hmotnost ve službě (prázdná) [t] 114,6 159,5 

Konstrukční hmotnost jednotky [t] 146 - 

Rozdíl hmotnost [%] 72  100 

Délka přes spřáhla [m] 69,1 79,4 

Počet sedaček 210 241 

Rozdíl sedačky [%] 87 100 

Hmotnost na metr délky [t/m] 1,66 2 

Hmotnost na sedadlo [t/s] 0,55 0,66  

Poměrná nízkopodlažnost [%] 61 65 

Maximální rychlost [km/h] 160 160 

Tabulka 3.19: Porovnání nové jednotky s RegioPanterem [6] 

Kromě optimalizace rozmístění komponent, popsané v předchozích kapitolách, bylo cílem 

této části práce také navrhnout moderní jednotku s důrazem na co nejnižší hmotnost, a 

vyrovnat se vozidlům s podvozky klasické koncepce.  Navržené vozidlo vyšlo výrazně lehčí než 

vozidlo srovnávané (o 28 %), takže požadavek byl splněn, celkovou kapacitou ale nová 

jednotka jednotku RegioPanter nepřekonala, v počtu sedaček ztrácí 13 %. 

Aby výsledky srovnání jednotek byly objektivnější zavedl jsem dvě poměrné veličiny. První 

je hmotnost na metr délky, která u nové jednotky vyšla o 340 kg/m nižší. Durhou poměrnou 

veličinou, která ještě lépe vyjadřuje úsporu hmotnosti, je hmotnost na sedalo, která vyšla o 

110 kg/sedadlo ve prospěch opět vozidla navrženého, což není zanedbatelná hodnota. Dobře 

je úspora hmotnosti podložena i srovnáním hmotnosti navržené jednotky v konstrukčním 

stavu (plně obsazené) s hmotností prázdného RegioPanteru, kdy plně obsazené nové vozidlo 

stále vychází o 14 tun lehčí než srovnávané prázdné. Poměrná nízkopodlažnost vyšla lépe pro 

RegioPanter, důvodem je koncepce hlavových vozů A a B navrhované jednotky s umístěním 

některých komponent pod podlahou. 

Kapacita navrženého vozidla je o nevelkých 13 % nižší než u vozidla klasické koncepce. 

Protože obrys i interiér nové jednotky byly navrženy s cílem na maximální kapacitu, je 

nepravděpodobné, že by se někdy vozidlo navrhované koncepce vyrovnalo maximální 

kapacitou jednotce klasické s představky. Otázkou zůstává, co je pro dopravce podstatnější, 

jestli ztráta 31 míst k sezení, nebo úspory 45 tun, a z toho plynoucích nižších provozních 

nákladů. 
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4 UPEVNĚNÍ KOMPONENT NA STŘEŠE VOZIDLA 

V této části práce se budu zabývat zejména upevněním těžkých komponent na střechu 

vozidla, kde jsou stále možnosti, jak v současné době používaná řešení vylepšit. Možností pro 

zlepšení je celá řada, ať už se jedná o náročnost výroby, nutnost dokončovacích operací, jako 

je frézování, či vrtáni nebo jen snazší montáž těžkých komponent, a větší variabilita střešního 

prostoru, při jejich případných výměnách. Popřípadě eliminace vzniku míst, ve kterých by se 

mohla držet voda a nečistoty, protože především odvodňování těchto míst je poměrně 

náročným konstrukčním úkolem. Protože vozidlo navrhované má hliníkovou hrubou stavbu 

jsou všechny varianty dále uvedené včetně nových návrhů uvažovány právě z hliníku. A jak už 

bylo uvedeno, hliník (jeho slitiny) je dnes nejpoužívanějším materiálem pro hrubé stavby 

elektrických jednotek.   

Upevňování lehkých komponent není věnován větší prostor především z důvodu, že 

současné řešení v podobě C-drážek, je s velkou pravděpodobností nejlepším možným. 

Například fakt, že jsou průběžné po téměř celé délce skříně s sebou nese možnost posunu 

komponent, takže první výhodou je velká variabilita. Druhou výhodou je snadná montáž a 

demontáž lehkých komponent, které jsou k C-drážkám připojeny pomocí závitových kamenů 

(obr. 4.2), které se do drážek vkládají, tvar drážky navíc zaručuje přesné vymezení polohy 

kamene v osách y, z. Takže nemusí být použity žádné složité montážní přípravky, nebo 

dodatečné šrouby k zajištění jeho polohy, ale stačí použít jednoduchý přípravek zabraňující 

posuvnému pohybu kamene ve směru osy x. Třetí výhodou C-drážek jsou jejich malé rozměry, 

což jednak znamená malou spotřebu hliníku, ale také malou výšku drážky, umožňující umístění 

velkých komponent nad ně, bez nutnosti jejich odfrézování. Nejpodstatnější nevýhodou C-

drážek je, že jsou z horní strany otevřené, a tím vytváří poměrné velké a dlouhé dutiny pro 

usazování vody a nečistot, což je samozřejmě nežádoucí jev. Tento problém se zpravidla řeší 

odvodňovacími dírami v bocích drážek nebo přerušením průběžné drážky jejím odfrézováním 

v určitých délkových intervalech, možností také je umístění plastového krytu přes otevřené 

části C-drážky. Z hlediska únosnosti je pro C-drážky největším problémem riziko jejich 

otevření, a následného vytržení kamene. Ale komponenty jako jsou rozvodná a konektorová 

skříň by do nich měly být bez problému připevnitelné.  

 

Obr. 4.1: C-drážky pro upevňování lehkých komponent 
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Obr. 4.2: Příklad závitového kamene do C-drážek [22] 

4.1 Normativní požadavky na střešní upevnění 

Požadavky na upevňování střešních komponent jsou popsány v normě pro železniční 

aplikace ČSN 12 663-1 – Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel – Část 1: 

Lokomotivy a vozidla osobní dopravy [23]. Norma definuje druhy mezních statických zatížení 

v místech uchycení vybavení pro všechny tři souřadné osy x, y z, viz následující obrázek.  

 

Obr. 4.3: Souřadnicové osy definované v normě 12 663 

Mezní statická zatížení pro jednotlivé směry jsou definována pomocí zrychleních [m/s2] 

uvedených v následujících tabulkách. Vynásobením hodnot zrychleních uvedených v 

tabulkách hmotnostmi umísťovaných komponent se získají jejich silové účinky na hrubou 
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stavbu vozidla, které se dále musí přepočítat na jednotlivé spojovací uzly, například mezi 

rámem komponenty a střechou. 

Norma 12 663 [23] také z pevnostního hlediska rozděluje vozidla do několika kategorií, 

podle kterých se liší výsledné uvažované hodnoty zatížení. Navrhovaná jednotka patří mezi 

vozidla osobní dopravy a konkrétně do kategorie P-II. 

Lokomotivy (nejsou určena k přepravě cestujících): 

▪ Kategorie L  lokomotivy a hnací jednotky 

Vozidla osobní dopravy (určená k přepravě cestujících):  

▪ Kategorie P-I  osobní vozy 

▪ Kategorie P-II ucelené vlakové jednotky a osobní vozy 

▪ Kategorie P-II vozidla metra a vozidla lehké konstrukce 

▪ Kategorie P-IV lehká vozidla metra a vozidla tramvajové rychlodráhy 

▪ Kategorie P-V tramvaje 

Nákladní vozy (určena k přepravě zboží): 

▪ Kategorie F-I vozidla bez omezení při posunu 

▪ Kategorie F-II vozidla se zákazem posunu odrazem a jízdou přes svážný pahrbek 

Lokomotivy Kolejová vozidla osobní dopravy Nákladní vozy 

Kategorie 
L 

Kategorie 
P–I 

Kategorie 
P–II 

Kategorie 
P–III 

Kategorie 
P–IV 

Kategorie 
P–V 

Kategorie 
F–I 

Kategorie 
F–II 

± 3 g ± 5 g ± 3 g ± 3 g ± 2 g ± 2 g ± 5 g 

Tabulka 4.1: Zrychlení ve směru osy x [23] 

Lokomotivy Kolejová vozidla osobní dopravy Nákladní vozy 

Kategorie 
L 

Kategorie 
P–I 

Kategorie 
P–II 

Kategorie 
P–III 

Kategorie 
P–IV 

Kategorie 
P–V 

Kategorie 
F–I 

Kategorie 
F–II 

± 1 g 

Tabulka 4.2: Zrychlení ve směru osy y [23] 

Lokomotivy Kolejová vozidla osobní dopravy Nákladní vozy 

Kategorie 
L 

Kategorie 
P–I 

Kategorie 
P–II 

Kategorie 
P–III 

Kategorie 
P–IV 

Kategorie 
P–V 

Kategorie 
F–I 

Kategorie 
F–II 

(1 ± ca) · g 
a c = 2 na konci vozidla a lineárně klesá na 0,5 ve středu vozidla 

Tabulka 4.3: Zrychlení ve směru osy z [23] 

Průběh c jsem pro větší názornost překreslil do obrázku, který je na následující stránce. 

Také jsem udělal rozbor působení sil ve svislém směru (obr. 4.5), aby bylo jasně poznat, kterým 

směrem se c přičítá, a kterým naopak odečítá. Protože pokud by se uvažovalo, že se c přičítá 

v kladném směru osy z, tedy vzhůru, mohlo by dojít k omylu, a špatnému návrhu upevnění. 
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Správně se c přičítá při uvažovaném pohybu směru dolů (směr působení gravitační síly), 

protože tímto směrem působí i tíha komponenty, a naopak pohyb vzhůru je gravitačním 

zrychlením působícím na komponentu brzděn, a c se odečítá. Zjednodušeně to znamená, že c 

působí vždy ve směru pohybu komponenty, tedy dolů nebo vzhůru, ale gravitační zrychlení g 

působí vždy dolů. 

 

Obr. 4.4: Průběh c na hlavovém voze navrhované jednotky 

 

Obr. 4.5: Směry působení c pro pohyby dolů a vzhůru 

Vztahy pro výpočet zatížení ve směru osy z (c = 2): 

 𝑆𝑚ě𝑟 𝑑𝑜𝑙ů: (1 + 𝑐) ∙ 𝑔 = (1 + 2) ∙ 𝑔 =  3 ∙ 𝑔 → 𝑣ě𝑡ší (4.1) 

 𝑆𝑚ě𝑟 𝑣𝑧ℎů𝑟𝑢: (1 − 𝑐) ∙ 𝑔 = (1 − 2) ∙ 𝑔 =  |1 ∙ 𝑔| → 𝑚𝑒𝑛ší (4.2) 

Z definovaných zatížení vyplývá, že dimenzování střešních prvků (drážek) sloužících 

k upevnění komponent nebude závislé na směru síly působící ve směru osy x (podélný směr – 

od jízdy). U síly působící ve směru osy y, je nutné kontrolovat oba směry působení (odstředivá 

a dostředivá síla – průjezd obloukem). Působení síly ve směru osy z, bude z hlediska návrhů 

drážky, dominantní směrem dolů, směrem nahoru ho bude brát třeba v úvahu především při 

návrhu šroubových spojů. Norma nenařizuje, že by při návrhu upevnění komponent měla být 

uvedená zatížení použita najednou v maximálních hodnotách pro všechny souřadné osy, ale 
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vždy pouze jako jejich kombinace. Přesnější definice možných kombinací ztížení je v normě. 

[23] 

Protože na skříní vozidla během jeho provozu nesmí docházet k žádným plastickým 

deformacím, ale pouze elastickým, definuje norma [23] bezpečnosti, které nesmí být 

překročeny, a ze kterých se musí vycházet při návrhu upevňovacího rozhraní na vozidle. C-

drážky nebo jiné tvarově specifické drážky, sloužící právě jako rozhraní pro upevňování 

komponent, se tedy musí kontrolovat na statickou pevnost a stabilitu konstrukce. Pro tyto 

účely norma definuje několik vztahů závislých na způsobu stanovení (změřením, výpočtem, 

kombinací) mezních hodnot. Zde uvádím vztah včetně veličin, ze kterých vychází, a které jsou 

platné pro mez pružnosti nebo kluzu [23], při ověření návrhu pouze výpočtem. A to z důvodu, 

že v následujících kapitolách navrhovanou drážku, mohu vzhledem k omezeným možnostem 

kontrolovat jen výpočtem. 

 𝑈 =
𝜎𝑐 ∙ 𝑆1

𝑅
≤ 1 (4.3) 

Kde: 

U využití 

S1 bezpečnostní součinitel pro mez pružnosti nebo kluzu, S1 = 1,15 (S1 = 1,0 při 

provedení výpočtu i zkoušky a jejich vzájemné shodě) 

R  mez pružnosti (ReH) nebo 0,2% smluvní mez kluzu (Rp02) materiálu v N/mm2 

σc vypočítané napětí v N/mm2 

Úpravou vztahu (4.3) lze vyjádřit napětí σc: 

 𝜎𝑐 ≤
𝑅

𝑆1
 (4.4) 

4.2 Obecné požadavky na střešní upevnění těžkých komponent 

Obecné požadavky již byly částečně nastíněny v předchozích kapitolách. Tyto požadavky 

dle mého názoru nezahrnují pevnostní dimenzování drážek. Ale faktory jako je snadnost 

výroby a s ní související technologická proveditelnost, množství spotřebovaného materiálu, 

snadnost montáže a z ní plynoucí cíl, na co nejmenší použití šroubů, a také minimální 

usazování nečistot a vody. 

Snadnost výroby úzce souvisí s technologickou proveditelností, protože všechny hliníkové 

profily, z nichž je hrubá stavba svařena jsou vyráběny protlačováním. To je proces, který 

probíhá na vodorovných protlačovacích lisech, kde dojde k ohřátí hliníkového ingotu do tzv. 

„kašovitého“ stavu, ve kterém je dostatečné tvárný na to, aby mohl být protlačen ocelovou 

matricí, která definuje tvar protlačovaného profilu. Hliníkový profil protlačený matricí vyjíždí 
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na válečkovou trať, kde dochází k vyrovnávání nepřesností (zejména rovinnosti ploch), je-li to 

nutné, poté následuje vodní sprcha, která hliník ochladí. Délka protlačovaného profilu 

zpravidla odpovídá délce prizmatické části hrubé stavby. [24] Limitujících faktorů pro tu 

technologii je několik. Velikost profilu je omezena maximální dosažitelnou protlačovací silou 

lisu, dnes se maximální hodnoty této síly pohybují kolem 110 MN. Tyto síly umožňují 

dosáhnout maximální šířky protlačovaného profilu až na úrovni 900 mm, jedná-li se o profil 

rovinný (například střešní nebo podlahová deska, popř. bočnice). Je-li protlačován profil 

tvarový (typickým příkladem je podélník nebo příčník), je limitujícím faktorem pro jeho 

velikost průměr matrice, který se v mezních případech může pohybovat v rozmezí 450–460 

mm. Pro zajímavost uvádím, že ještě před pár lety byla maximální šířka rovinného profilu na 

úrovni 550 mm [24], což jen dokládá, že tato technologie je velmi rychle se rozvíjející, a dá se 

tedy říci, že co nelze vyrobit dnes, nemusí být problémem v letech následujících. 

 

Obr. 4.6: Tvarový profil – podélník 

 

Obr. 4.7: Rovinný profil – střešní deska 

Omezení tvaru u jednotlivých profilů je dáno rozdílnými tloušťkami stěn. To znamená, že 

změny tlouštěk mezi navzájem blízkými stěnami by neměly být příliš vysoké, protože by pak 

mohlo docházet k tomu, že hliník protlačovaný velkou silu nebude skrz matrici „protékat“ 

rovnoměrně a stěna o menší tloušťce bude geometricky přesná vzhledem k velké síle na malou 

plochu. Ale do navazující tlustší stěny nebude hliník vtlačován již tak velkým tlakem, vzhledem 

k její větší ploše, a může tak docházet ke vzniku větších nepřesností. V dnešní době se 

protlačují profily s tloušťkami v rozmezí 1–25 mm, ale opět je otázkou, jak se v letech 

následujících protlačování vypořádá s problematikou rozdílných tlouštěk a jaká bude tloušťka 

maximální. 

 

Obr. 4.8: Snaha o co nejmenší rozdíly tlouštěk stěn 
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Množství spotřebovaného materiálu je také faktorem, na který by se měl brát ohled při 

návrhu hliníkového profilu, protože čím více hliníku je použito, tím logicky rostou náklady na 

výrobu, ale také hmotnost vozidla. Množství hliníku potřebného na profil záleží především na 

správných výpočetních modelech, kdy se kontroluje pevnost skříní vozidel. Čím přesnější je 

model, tím snáze se dají odhalit místa, kde je materiálu moc, a naopak místa, kde by měl být 

materiál přidán. Vhodnou optimalizací profilů na základě výpočetních simulací se dá docílit 

značných úspor materiálu. Velmi častou optimalizací prochází rozmístění žeber tvořících profil, 

a to tak, aby například pod C-drážkou byl jejich uzel, a podpíraly ji tak, a nemusela se zvyšovat 

tloušťka horní pásnice. 

 

Obr. 4.9: Umístění žeber pod C-drážkami 

Je obecným pravidlem, že čím méně šroubů je použito, tím snaží je montáž. Proto by měla 

být snaha vytvářet pro upevňování komponent taková rozhraní, která vystačí s minimálním 

množstvím šroubů, a to i za cenu toho, že je třeba použít šrouby větší nebo pevnější. Velké 

množství šroubů navíc ztěžuje výpočty pro stanovení silových účinků v místě připevnění 

komponent, protože vytváří staticky neurčité úlohy, které není prakticky možné ověřit 

analytickým výpočtem. Výpočtáři jsou tak buď odkázáni na zjednodušování výpočtových 

modelů, nebo čistě na konečněprvkové výpočetní programy. S obtížností montáže úzce souvisí 

i variabilita střešní prostoru, jak jsem zmiňoval u C-drážek, tak jejích výhodou je, že jsou 

průběžné po celé délce a umožňují posuv komponent. To samé by mělo platit i pro upevňovací 

rozhraní těžkých komponent, aby byla možnost, v průběhu třicetiletého provozního cyklu 

vozidla, snadné výměny komponent. 

Obecným požadavkem na umístění upevňovacího rozhraní pro těžké komponenty je, bez 

ohledu na to, jestli je umístěno na podélníku nebo střešní desce, aby svislá síla od ve směru 

osy z působila co nejblíže k bočnici, a nedocházelo tak k průhybu desek tvořících střechu 

vozidla. Tento princip je ukázán na následujícím obrázku, zjednodušeně jde o to, aby 

vzdálenost k byla snížena na co nejnižší možnou úroveň. Důležité také je nechat dostatečný 

prostor m mezi spodní stěnou komponenty a střechou vozidla, pro případné umístění C-drážek 

pro lehké komponenty, a také pro průběžnou kabeláž po střeše vozidla.  
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Obr. 4.10: Žádaný přenos svislé síly od komponenty do hrubé stavby 

Hliník trpí především na dva typy koroze. Prvním z nich je galvanická koroze způsobená 

kontaktem hliníku s ušlechtilejšími materiály, jako je například železo, ve velmi vlhkém 

prostředí. Tento problém je více popsán v kapitole 4.5 věnující se šroubovým spojům. Druhým 

typem koroze, který již bezprostředně souvisí v tvarovým návrhem upevňovacího rozhraní na 

střeše vozidla, je koroze důlková (tzv. pitting). Ta nastává opět ve vlhkém prostředí, často 

v kombinaci se solí, která se běžně vyskytuje ve špíně a usazeninách. Důlková koroze také 

může nastat dlouhodobým působením vody, právě například v místě odkud nemůže odtékat 

a přístup vzduchu je malý na to, aby se odpařila. Pro hrubé stavby z hliníku se nejčastěji 

používají slitiny v řadách 5000 a 6000, které jsou určeny pro přímořské prostředí a jsou odolné 

vůči působení mořské vody, takže jejich odolnost vůči všem uvedeným vlivům by měla být 

z hliníkových slitin nejlepší.  [25] [26] Lze tedy vyvodit, že je cílem navrhovat ocelové profily, 

popřípadě střešní rozhraní pro upevňování tak, aby nevznikala místa, ve kterých se mohou 

usazovat nečistoty a voda. Zároveň je vhodné, aby tam byl dostatečný přístup vzduchu, který 

může svým prouděním přispět k menšímu usazování nečistot, ale i vysoušení vody. Přestože 

je hliník vůči korozi odolnější než jiné kovy, je potřeba zajistit, aby k ní nedocházelo z důvodu 

obtížnosti oprav hliníkových hrubých staveb vozidel. Ty jsou tvořeny, jak bylo uvedeno, 

velkými profily, které jsou k sobě svařeny, a jejich výměna je prakticky nemožná. To samé platí 

i pro opravy, kde by se muselo postižené místo odfrézovat a nahradit navařením nové části, 

což je ale problematické kvůli technologické náročnosti svařování hliníku, jinak než strojně.  
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4.3 Používané způsoby upevnění těžkých komponent 

Pro upevňování komponent existují hlavní dvě varianty popsané v následujících kapitolách, 

každá varianta má své výhody a nevýhody, které u nich jsou uvedeny. Obecně lze říci, že jsou 

obě varianty velmi rozdílné, a každá využívá jinou filozofii. 

4.3.1 Varianta 1 

Prvním způsobem upevňování komponent je řešení na obr. 4.11 na stránce 72, které klade 

důraz především na jednoduchou montáž a technologicky nenáročný tvar, z hlediska 

protlačování. Výroba této drážky, která může být součástí buď střešní desky, nebo podélníku 

střechy, není technologicky náročná. Nárůst tlouštěk je pozvolný, takže by při protlačování 

neměl být problém. Aby bylo dosaženo výsledného tvaru patky, který je na obrázku, je nutné 

protlačit drážku v celé délce a následně ji odfrézovat. A zde nastává největší problém tohoto 

řešení, že se protlačuje drážka společně s hliníkový profilem v délce desítek metrů jen proto, 

aby byla následně odfrézována do této podoby, což nejen znamená velkou spotřebu materiálu 

navíc, ale i zdlouhavé obrábění střechy. Problémem tohoto řešení je také fakt, že jakmile se 

odfrézují nepotřebné části drážky, střecha naprosto ztrácí jakoukoliv variabilitu. To znamená, 

že v třicetiletém životním cyklu vozidla nebude možné nikdy použití jiných než stejně 

rozměrných komponent. Když uvážím, že po uplynutí třiceti let nemusí být vozidlo vyřazeno 

z provozu, ale může projít generální opravou a vrátit se do provozu na dalších dvacet let. (Jako 

tomu stále je u značného množství vozidel dnes používaných v České Republice, konkrétními 

příklady jsou nedávno vyřazené elektrické jednotky 451/452, které byly v provozu od 60. let 

minulého století [27], nebo vozy pražského metra na linkách A a B provozované s generálními 

opravami od let 70.). Nemohu se ubránit pocitu, že v době generální opravy za třicet let budou 

k dispozici menší elektrické komponenty nebo alespoň jinak rozměrné. To samé platí i pro 

případnou zástavbu baterií na střechu vozidla a jeho úpravu na jednotku hybridní, které dnes 

s rozvojem baterií nabývají na popularitě. A tato varianta zkrátka těmto výše uvedeným 

změnám zástavby komponent úspěšně zabraňuje nebo je alespoň značně komplikuje.  

Výhodou tohoto řešení bude bezpochyby nízká finální hmotnost, protože jsou patky 

nechány jen tam, kde jsou potřeba. Nespornou výhodou, která by neměla být opomenuta je 

také velké maximální zatížení, které je drážka schopna přenést, takže na střechu může být 

umístěn i několika tunový transformátor, jen se pro je upevnění nechá delší část drážky 

opatřená dvěma dírami za sebou pro dva šrouby, namísto jednoho. 

Samotné připevnění komponent k odfrézovaným drážkám je z pohledu montáže poměrně 

jednoduché, probíhá pomocí běžných šroubových spojů, kde je jedinou odlišností náhrada 

šestihranné normalizované matice závitovým kamenem. To je součást s obdobnými 

pevnostními vlastnostmi jako matice, ale s odlišným nešestihranným tvarem, takže nelze 

chytit do klíče. Jeho pozice musí být vymezena buď specifickým montážním přípravkem, nebo 

menšími šrouby, jako tomu je v tomto případě. Kameny mají zpravidla větší styčnou plochu, 
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než tomu je u matice, a používají se tam, kde by normalizovaná matice použít nešla. Při 

pohledu na horní část patky je vidět celkem pět děr, velká díra slouží pro šroub držící 

komponentu a čtyři malé díry zajišťují pozici kamene, který je umístěn uvnitř drážky, ze spodu 

horní stěny. Toto řešení není nijak technologicky náročné, ale vnáší do upevnění další operace 

navíc, jako je vrtání a šroubování. Celkovou výhodou v upevňování komponent k drážkám 

tohoto řešení je v používání jednoho většího šroubu na jednu patku než více menších šroubů 

s více patkami, což zbytečně nevytváří staticky neurčité úlohy a neztěžuje tak montáž. 

Výhodou také je dostatečný prostor pro vedení průběžné kabeláže mezi komponenty a 

střechou po délce vozidla. 

Z hlediska možného vzniku koroze se jedná o lepší řešení, i když je pravděpodobné, že se 

pod patkami budou držet nečistoty, tak jejich délka není natolik velká, aby špína nebyla za 

jízdy odnesena proudem vzduchu. Místa pro usazování vody v tomto řešení téměř nejsou. 

Obecnou nevýhodou řešeních využívajících rozdílná rozhraní pro upevnění komponent 

lehkých a těžkých je, nutnost přítomnosti C-drážek, právě pro lehké komponenty. U kterých je 

zbytečné dělat rozměrné rámy a snažit se je připevnit na rozhraní pro těžké komponenty.  

 

Obr. 4.11: Varianta 1 upevňování těžkých komponent 

Výhody: 

+ Bezproblémové protlačení hliníkového profilu 

+ Lehké řešení, příspěvek k hmotnosti skříně je minimální 

+ Poměrně snadná montáž a malé množství šroubových spojů 

+ Vysoká zatížitelnost => možnost umístění transformátoru na střechu  

+ Velmi omezené možnosti pro usazování nečistot a vody 

+ Dostatečný prostor mezi střechou a komponenty pro C-drážky i vedení kabeláže 
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Nevýhody: 

− Nulová variabilita => jak je vozidlo vyrobenu, tak navždy i zůstane 

− Velký odpad materiálu – frézování přebytečných částí drážky 

− Nutnost přišroubovávání závitových kamenů 

− Nutnost separátního řešení pro lehké komponenty 

Přestože mi byly při vytváření práce poskytnuty rozměrové informace o tomto řešení, 

z důvodu, že se jedná o interní materiály a know-how konkrétního výrobce, je zde nemohu 

uvést. Jediným číselným parametrem, který k tomu řešení lze uvést je plocha průřezu profilu 

drážky SD1  1950 mm2 

 

Obr. 4.12: Vyznačení plochy průřezu drážky 

4.3.2 Varianta 2 

Druhým vyráběným způsobem je řešení využívající větší počet C-drážek. Toto řešení splňuje 

podmínku na variabilitu střešního prostoru v celé jeho délce a z hlediska výroby a náročnosti 

technologie také nepředstavuje žádné omezení. Jeho výhodou bude pravděpodobně také 

menší spotřeba materiálu v porovnání s variantou 1. 

 Protože jsou C-drážky primárně určeny k uchycování lehčích komponent, je pro těžší 

komponenty nezbytný jejich větší počet blízko sebe. A zde právě nastává největší úskalí tohoto 

řešení, kdy je komponenta chycena k ocelové plotně pomocí jednoho a více šroubových spojů, 

obdobných, jako u předchozího řešení, což ještě není takovým problémem. Ale větším 

problémem pak je uložení právě plotny do C-drážek, což je realizováno pomocí velkého 

množství šroubů, které jsou chyceny do předem naskládaných závitových kamenů v drážce, 

jak je vidět na obr. 4.13 na následující stránce.  V obrázku je vidět připevnění pravděpodobně 

těžší komponenty, jako trakční střídač, nebo klimatizace. Realizace tohoto připojení je pomocí 

šesti šroubů kotvících plotnu do kamenů umístěných v C-drážkách a následného upevnění 

komponenty do plotny dalšími dvěma šrouby, což mi připadá velmi náročné, jak z hlediska 

množství dotahovaných šroubů, tak i z přesného uložení všech součástí. Montáž může 

probíhat dvěma způsoby. Prvním a pravděpodobně používaným je, že se do C-drážek přichytí 

všechny plotny, a do nich jsou následně přišroubovány komponenty. Tento postup ale bude 

velmi náročný na přesné umístění ploten do C-drážek a pak i následné správné usazení 
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komponent na plotny. Druhou možností montáže, méně pravděpodobnou, je připevnění 

ocelových ploten nejprve na komponenty a pak následné umístění komponent do C-drážek 

pomocí závitových kamenů. Toto řešení je ale náročnější z hlediska zajištění pozic všech 

závitových kamenů pro čtyři plotny, kterých je 24. Výsledný hmotnostní přírůstek od C-drážek 

k hrubé stavbě není možné posoudit, protože nejsou dostupné přesné rozměry C-drážek, ale 

dle odhadu bude podobný jako v prvním případě nebo nepatrně vyšší. Větší nárůst hmotnosti 

zde ale nastane použitím velkého množství poměrně rozměrných ocelových ploten. Také je 

otázkou dostatečný prostor m (mezi spodkem komponenty a střechou, definovaný v obr. 4.10 

na str. 70), pro kabeláž jdoucí po střeše vozidla pod komponenty, vzhledem k malé výšce C-

drážek.  

Z pevnostního hlediska je otázkou, jak by toto řešení obstálo při požadavku na umístění 

čtyřtunového transformátoru na střechu vozidla, a jestli by u C-drážek nedocházelo k jejich 

otevírání v důsledku velkého namáhání. Pokud ne, tak by transformátor musel být uložen do 

velkého množství patek, což by s sebou neslo opravdu velké množství šroubových spojů. Co se 

týká vzdálenosti k (definovaná výše) mezi bočnicí vozidla a svislou silou od komponenty, tak 

se zdá poměrně velká, což by také mohlo mít negativní vliv na hrubou stavbu při umísťování 

těžších komponent. 

Konstrukční výhodou tohoto řešení je odpadající nutnost dalších C-drážek pro lehké 

komponenty, které mohou být umístěny do C-drážek nacházejících se blíže středu vozidla. 

Z hlediska koroze hliníku se zde vyskytují stejné problémy, jako byly zmíněny u C-drážek 

v úvodu kapitoly, jedná se o velké usazování nečistot a vody v otevřeném profilu drážky. 

 

Obr. 4.13: Varianta 2 upevňování těžkých komponent [24] 
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Výhody: 

+ Variabilita střešního prostoru 

+ Možnost jak upevnění lehkých, tak i těžkých komponent do stejných drážek 

Nevýhody: 

− Velmi složité řešení => velké množství dodatečně vyráběných dílů (plotny) 

− Plotny budou pravděpodobně těžké => to co se ušetřilo menším množstvím 

hliníku se vrátí ocelovými plotnami 

− Náročná montáž, jak z hlediska přesnosti, tak i velkého množství použitých 

šroubů, prakticky vždycky se jedná o staticky neurčité úlohy => náročnější návrh 

šroubových spojů 

− Usazování nečistot a vody v C-drážkách => u těžších komponent nevhodné 

přerušovat za účelem odvodnění, aby nedošlo ke ztrátě pevnosti => nutné velké 

množství plastových krytů  

− Možná větší odlehlost svislé síly od komponenty od bočnice 

4.4 Nové návrhy upevnění těžkých komponent 

Z analýzy používaných řešení jsem dospěl k závěru, že ani jedno z řešeních není zcela 

optimální, a že je prostor pro návrh řešení alternativního, které by mělo skloubit výhody obou 

vyráběných řešení a zároveň eliminovat co nejvíce jejich nevýhod. Ze stanovených obecných 

požadavků na upevňovací rozhraní a prostudování uvedených řešení jsem stanovil následující 

požadavky, ze kterých by mělo nové rozhraní na hrubé stavbě vycházet. 

▪ Variabilita – možnost během provozního cyklu vozidla libovolně měnit komponenty 

po celé jeho délce 

▪ Snadná montáž – minimum šroubových spojů a minimum nenormalizovaných dílů 

▪ Vysoká pevnost – možnost umístit na střechu i transformátor nebo baterie 

▪ Přenos velkých svislých sil působících směrem dolů 

▪ Rozklad svislých sil od zatížení do bočnic 

▪ Takový tvar, aby nedocházelo k ukládání nečistot a držení vody – minimalizace 

vzniku koroze 

▪ Dostatečný prostor mezi střechou a spodní stěnou komponenty 

▪ Minimální spotřeba materiálu 

▪ Lehké – malý přírůstek hmotnosti k hrubé stavbě 

▪ Technologická proveditelnost   

Všechny výše definované možnosti je prakticky nemožné spojit do jednoho dokonalého 

řešení. Po dlouhém posuzování všech možností jsem dospěl ke dvěma variantám, které mi 

přišly nejzajímavější, i když ne vždy zcela splňovaly všechny požadavky definované výše. 
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4.4.1 Varianta 3 

První navržené řešení klade důraz především na variabilitu střešního prostoru po celé délce 

střechy. Komponenty jsou ke střeše přidělávány pomocí svařené patky z oceli (pravděpodobně 

S355NC), ke které jsou upevněny pomocí závitového kamene, podobně jako tomu je u 

vyráběné varianty 1. Rozdílem je, že kámen se do patky pouze vkládá, nikoliv šroubuje, protože 

jeho tvar mu neumožňuje téměř žádné otáčení kolem svislé osy z. Otáčení kamene je 

zabráněno jeho opřením o stěny patky, což v tomto případě, vzhledem k tomu, že patka je 

z oceli není výrazný problém.  Patka je dále opatřena dvěma navařovacími maticemi, pomocí 

kterých bude dvěma šrouby upevněna k boční stěně drážky. 

 

 

Obr. 4.14: Varianta 3 – pohled 1 na svařenec upevňovací patky 

Tento princip upevňování mě napadl z důvodu, že všechna vyráběná řešení používají 

k přenosu sil od komponent šrouby rovnoběžné s osou z. A zajímalo mě, jestli tato alternativa 

se šrouby umístěnými rovnoběžně s osou y, díky kterým by bylo vytvoření průběžné drážky 

jednodušší, má i jiné opodstatnění než právě snadné vyřešení problému s variabilitou. 

Jako první jsem si stanovil, jaká zatížení a v jakých směrech bude drážka přenášet. Zde se 

objevil první důvod ukazující, proč se tento systém nepoužívá, a tím je, že klasické systémy 

z přechozích dvou variant téměř nezatěžují šrouby ve směru osy z, tedy axiálně, což platí i zde 

pro svislý šroub, držící komponentu. Protože svislá síla je přenášena směrem dolů drážkami a 

v tomto případě patkou. Šrouby pak jen zajišťují, aby se nemohla komponenta pohybovat 

vzhůru, kdy už není síla v tomto směru tak veliká. Ale v tomto případě není patka součástí 

střechy, a je nutné síly z ní dále přenést do drážky, a to znamená, že svislá síla bude přenášena 

svěrnými silami v šroubových spojích mezi patkou a drážkou. Stejně tak bude přenášena i 

vodorovná síla ve směru osy x. Lze tedy očekávat, že bude nutné použití velkých šroubů pro 

vyvození dostatečné svěrné síly. 
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Obr. 4.15: Varianta 3 - přenos sil ve směru osy z 

 

Obr. 4.16: Varianta 1 - přenos sil ve směru osy z 

 

 U předběžného návrhu drážky jsem při stanovování rozměrů vycházel z průřezu drážky 

uvedené u existující varianty 1, kterou jsem se snažil nepřekročit, abych nenavyšoval spotřebu 

hliníku. V ohledu jsem také bral malé rozdíly tlouštěk stěn, aby byla zaručena technologická 

proveditelnost tohoto řešení z hlediska protlačování hliníku. Po návrhu drážky jsem do ní 

vytvořil předběžný návrh děr pro šrouby, které budou ukotvovat patku. Zde je důležité říci, že 

i když jsou na obr. 4.17 na následující stránce vidět díry po celé délce, ve skutečnosti by měly 

být vyvrtány pouze v místech umístění komponent a až při potřebě posunutí nebo výměny 

komponenty za jinou by došlo k vyvrtání děr nových. Kolem děr jsem dovnitř drážky přidal dvě 

žebra, která by měla zabraňovat deformaci jejích bočních stěn při utahování šroubů, viz 

obr. 4.18. Díru jsem se snažil ve svislém směru umístit co nejblíže střeše, z důvodu 

minimalizace klopného momentu od odstředivé síly. Rozměry uvedené v obr. 4.18 jsou pouze 

orientační a byly stanoveny odhadem, neopírají se o žádný pevnostní výpočet. Jako výhodu 

navržené drážky bych označil její tvar, který praktický neumožňuje vznik dutin a míst, kde by 

mohlo docházet k usazování nečistot a držení vody. Předpokladem je, že vyvrtané nevyužité 

díry musí být vždy dokonale utěsněny a stejně tak i otevřené konce drážky. 

Po dokončení 3D modelu vyšel najevo další problém týkající se šroubů připevňujících patku 

k drážce. A to, jestli by vůbec bylo technologicky možné vyvrtat díry v takto malé vzdálenosti 

od desky střechy (= 35 mm), protože díry jsem dělal s větším průměrem, z důvodu nutnosti 

použití větších šroubů, jak bylo zmíněno. Pro díru s průměrem 18 mm bude zapotřebí 

pravděpodobně větší vrtačky, a může se stát, že se její vřeteno do prostoru mezi díru a střechu 
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nevejde, takže by se díra musela vrtat postupným navyšováním průměru, ale tím by s velkou 

pravděpodobností došlo ke ztrátě požadované přesnosti. Pokud by se problém s vrtáním 

podařilo vyřešit, tak je možné, že by se podobný problém objevil při dotahování těchto šroubů.  

 

Obr. 4.17: Varianta 3 – drážka průběžná po celé 
délce 

 

Obr. 4.18: Varianta 3 – drážka (pouze orientační 
rozměry) 

Svařenec ocelové patky také může být zdrojem problémů, a to především z hlediska 

nákladového, protože z důvodu menších rozměrů bude muset být svařován ručně, tak i z 

nutnosti ohýbání a stříhání některých jeho částí. Otázkou je i celková hmotnost tohoto řešení, 

které je tvořeno ocelovým svařencem se dvěma navařovacími maticemi, celkem třemi velkými 

šrouby a poměrně rozměrným ocelovým závitovým kamenem.  

 

Obr. 4.19: Varianta 3 – pohled 2 na svařenec upevňovací patky 

Z výše uvedeného rozboru tohoto řešení vyplývá, že kromě dvou hlavních výhod, kterými 

jsou variabilita střešního prostoru a minimální riziko koroze, přináší více konstrukčních 
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problémů. A dobře odpovídá na otázku, proč se používají k připevňování komponent pouze 

šrouby rovnoběžné se svislou osou z. Z uvedených důvodů jsem se rozhodl toto řešení dále 

nerozvíjet a ponechat ho pouze v podobě tohoto koncepčního návrhu. 

4.4.2 Varianta 4 

Druhé navržené řešení by se ve zkratce dalo označit jako vylepšení varianty 1, ze které 

přebírá princip upevňování komponent, ale navíc ho kombinuje s variabilitou po celé délce 

vozidla a přidává výhody, jako snazší montáž, a ještě méně možností k usazování vody a 

nečistot. 

 

Obr. 4.20: Varianta 4 – celkový pohled 

Z rozboru varianty 3 vyplynulo, že při návrhu nového upevňovacího rozhraní je nutné držet 

se umístění šroubů v rovnoběžném směru se svislou osou z. To ale znamená, že pokud je cílem 

také průběžná drážka po celé délce vozidla, není jiná možnost než udělat drážku s letmo 

uloženou upevňovací plochou, má-li být zajištěna snadná montáž. Protože pokud by byla 

například drážka varianty 1 průběžná v celé své délce, bylo by přesné umísťování závitových 

kamenů do ní prakticky nemožné.  

Řešení s letmo uloženou drážkou bylo od první chvíle, co jsem s ním přišel, zdrojem 

pochybností, a to prakticky od každého s kým jsem jej konzultoval. Největší obavy budil velký 

ohybový moment, který na letmo uloženou upevňovací plochu působí. Protože je ale toto 

řešení jediné, které kombinuje největší výhody všech tří předchozích variant, rozhodl jsem se 

jeho podrobnějším koncepčním návrhem ověřit, jestli by se s ním dalo uvažovat jako s 

rovnocennou nebo lepší alternativou k upevňovacím rozhraním vyráběným.  
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Obr. 4.21: detail upevnění komponenty k drážce – pevný spoj 

Od začátku návrhu jsem věděl, že největším úskalím tohoto řešení bude technologická 

proveditelnost z hlediska protlačování hliníku, protože velký ohybový moment si vyžádá velké 

tloušťky hliníku. A nebude tedy úplně splněna výše definovaná zásada na pozvolný nárůst 

tlouštěk stěn profilu. Z tohoto důvodu jsem se obrátil, jak na technology ve škole, tak i na 

konstruktéry na praxích. Po konzultacích s nimi mi bylo sděleno, že bych neměl nikde na 

protlačovaném profilu překročit maximální tloušťku stěny 15 mm, a že by tato nejtlustší stěna 

měla být vzdálena co nejdále od stěn ostatních, aby byla zajištěna její rovinnost a nedocházelo 

k jejímu zvlnění v podélném směru. S těmito informacemi jsem se pustil do návrhu drážky, její 

rozměry uvedené v obrázku na následující stránce, jsem stanovil na základě konzultací a také 

jsem částečně vycházel z mně známých rozměrů varianty 1, které zde však nemohu uvádět, 

jak bylo uvedeno. Šroub M24 je maximálním uvažovaným, který by mělo být možné do drážky 

umístit, takto veliké šrouby se používají například k připevnění transformátoru pod vozidlem. 

Díru pro šroub jsem navrhl s průměrem 26 mm. Její vzdálenost od rádiusu R5 (= 22,5 mm) jsem 

volil tak, aby se ze spodu vešla normalizovaná podložka 24 ISO 7089 s vnějším průměrem 

44 mm  a normalizovaná matice M24 ČSN EN ISO 4032 s minimálním rozměrem pro otočení 

40 mm (rozměr e = 39,55 mm). 
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Obr. 4.22: Návrhové rozměry letmo uložené drážky 

Abych splnil další výše definovanou zásadu, na co největší přenos svislých sil do bočnice, 

rozhodl jsem, že drážka nebude umístěna na střešních deskách (žluté profily v obr. 4.20 na str. 

79), ale na bílých podélnících, kterým by teoreticky mohla svými rozměry přidat i na tuhosti 

v podélném a svislém směru. Vnější rozměry podélníku jsem volil přesně podle obrysu 

navržené hrubé stavby. Omezujícím faktorem pro jeho velikost byl maximální možný průměr 

matrice 450 mm, skrz kterou bude protlačován.  Šířkové rozměry podélníku jsem stanovil na 

základě konzultací, kde mi bylo řečeno, že se šířka hliníkových bočnic obvykle pohybuje kolem 

50 mm a stejně tak tomu je i u profilů střechy, které jsou vysoké rovněž 50 mm. Tloušťky stěn 

profilů jsem opět volil podle konzultací a měly by se pohybovat v rozmezí 3–10 mm v závislosti 

na zatížení (obecně je ale u velkých profilů rozmezí 3–5 mm). 

Žebra v podélníku jsem rozmísťoval podle své představy o rozkladu sil z drážky do něj, zde 

mi bylo pouze doporučeno technology, aby žebra nesvírala mezi sebou úhel menší než 30°. 

Pod drážkou jsem se držel zásady, aby byly nosné prvky dále podepřeny, a podle toho žebra 

umístil. V oblasti drážky mají žebra větší tloušťky než ve zbylých částech profilu. Rádiusy 

v profilu jsem se snažil vzhledem k úspoře materiálu volit na velikosti R1, v místech, kde jsem 

očekával větší napětí jsem dal rádiusy s větším poloměrem. 

Vzdálenost drážky od kraje skříně jsem volil tak, aby bylo možné do drážek připevnit i 

aerodynamické zakrytování komponent, které by mělo plynule navazovat na profil podélníku. 

Zakrytování je dnes velmi často se vyskytujícím prvkem na moderních kolejových vozidlech. 

Protože jsem obrys vozidla záměrně navrhoval tak, aby byla rovná část střechy co nejširší, 

dosáhnul jsem hodnoty příčné rozteče děr 2 472 mm, která by měla zajišťovat bezproblémové 
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umístění téměř jakýchkoli komponent. A také jejich případné zapuštění pod úroveň drážky, 

nebude-li to v kolizi s kabeláží taženou po střeše nebo případnými C-drážkami. 

 

Obr. 4.23: Příčná rozteč děr a možné zapuštění komponent pod úroveň drážek 

Podélník je v místě připojení na bočnici opatřen podložkami pro svařování, které zůstávají 

na profilu i po svaření. K bočnici bude přivařen V-svary s plným průvarem. Střešní deska bude 

k podélníku přivařena koutovými svary za předsunuté okraje desky, toto řešení umožňuje 

relativní posuv dílů střechy ve směru osy y před svařením, a tím vyrovnání případných 

výrobních nebo montážních nepřesností. Svary jsou popsány ve výkresu střechy, viz příloha 

[III]. 

 

Obr. 4.24: Navržený podélník s matricí 
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Navržený podélník je ukázán na předchozím obrázku, pro větší přehlednost jsem kótoval 

jen nejvýznamnější rozměry a rozměry v okolí drážky. Z navržených rozměrů drážky a rozměrů 

podélníku lze vidět zmiňovaný velký rozdíl v tloušťkách stěn. Především mezi horní pásnicí 

podélníku o tloušťce 4 mm a svislou stojnou drážky o tloušťce 12 mm. Právě tento přechod 

může být při protlačování nejkritičtějším místem, protože svislá letmo uložená plocha je již ve 

velké vzdálenosti a tloušťky stěn v jejím okolí nerostou tak skokově, takže by měla být 

dostatečné přesná. Dle konzultací je toto řešení technologicky náročné, ale řešitelné. Otázkou 

také je, jak velké zvlnění a nepřesnosti by stojna při protlačování vykazovala, a do jaké míry by 

ovlivnily navrhované řešení. Protože pro upevnění je z hlediska přesnosti klíčová spíše horní 

letmo uložená část drážky.  

Po tom, co jsem měl navržený podélník jsem musel stanovit, jak bude zatěžován, zde jsem 

musel vycházet z normy 12 663 [23], viz kapitola 4.1. Ale měl jsem dvě možnosti, pro jaké budu 

uvažovat maximální zatížení drážky. První byla navrhnout drážku pro vozidlo navrhované. To 

znamená vzít nejtěžší komponentu na střeše, stanovit, jaká bude maximální vzdálenost šroubů 

v podélném směru (rozteč), tím zjistit jejich počet, a následně stanovit část hmotnosti 

komponenty připadající na jeden šroub. Pro představu zde uvádím zatížení od pulzního 

usměrňovače a tlumivky, které při vztažení hmotnosti na jednotku délky vykazují největší 

zatížení, ze všech střešních komponent. V případě pulzního usměrňovače se jedná o 294 kg na 

jeden šroubový spoj. 

Komponenta Délka [mm] Hmotnost 
Hmotnost 

/délka [kg/m] 
Rozteč 
šroubů 

Počet 
šroubů 

Hmotnost 
na šroub 

Pulzní 
usměrňovač 

4 800 2 350 0,49 1600 8 294 

Tlumivka 984 960 0,98 984 4 240 

Tabulka 4.4: Zatížení od nejtěžších střešních komponent na dané jednotce 

Touto cestou jsem se ale nerozhodl postupovat, protože by výsledkem byla variabilní 

drážka pouze pro danou specifikaci vozidla, a nebylo by tak prokázáno, jaký je potenciál 

navrhovaného řešení. 

Druhou možností, kterou jsem se rozhodl pro výpočet zatížení uvažovat byla, nebrat ohled 

na komponenty vyskytující se na střeše navrhovaného vozidla, ale stanovit takovou maximální 

hodnotu zatížení drážky, že se zajistí bezproblémové umístění téměř libovolně hmotné 

komponenty, například transformátoru. Což nejen dále navýší variabilitu navrhovaného 

řešení, ale také dokáže, že letmo uloženou drážku lze použít bez omezení pro všechny typy 

komponent. Maximální hmotnost připadající na jeden šroubový spoj jsem stanovil na úrovní 

500 kg. Použitím mezních hodnot zrychlení pro statická zatížení definovaná v kapitole 4.1 jsem 

získal síly působící na jeden šroubový spoj ve všech souřadných osách. Pro osu z uvažuji 

namáhání pouze směrem dolů, protože je trojnásobné oproti směru vzhůru (viz vztahy 

(4.1),(4.2) na str. 66). Hodnotu c, na které závisí velikost sil ve směru osy z uvažuji pro celou 

délku vozidla na úrovni c = 2. To je nejen na straně bezpečnosti, ale také na straně variability, 
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takže při případném umístění těžkých komponent nemusí být brát ohled na to, v jaké 

vzdálenosti od středu vozidla se nachází. 

 𝑂𝑠𝑎 𝑥: ±3 ∙ 𝑔 ∙ 𝑚 = ±3 ∙ 9,81 ∙ 500 = ±14 715 𝑁 = 𝐹𝑥  (4.5) 

 𝑂𝑠𝑎 𝑦: ±1 ∙ 𝑔 ∙ 𝑚 = ±1 ∙ 9,81 ∙ 500 = ±4 905 𝑁 = 𝐹𝑦 (4.6) 

 𝑂𝑠𝑎 𝑧: (1 + 𝑐) ∙ 𝑔 = (1 + 2) ∙ 𝑔 =  3 ∙ 𝑔 = 3 ∙ 9,81 ∙ 500 = 14 715 𝑁 = 𝐹𝑧 (4.7) 

Směr podélné síly Fx nemá na pevnostní výpočet drážky žádný vliv, ale směr síly Fy v příčném 

směru ano, protože drážka není symetrická podle roviny x-z, takže jsou při výpočtu uvažovány 

oba směry Fy. Zatížení, která jsem uvažoval pro výpočtové modely jsou zobrazeny v tabulce 

4.5. I když norma 12 663 [23] neukládá uvažování maximálních zatížení působících najednou 

ve všech osách, rozhodl jsem pro tuto variantu. Jednak z důvodu, abych dokázal, že letmo 

uložená drážka je dostatečně pevná i pro extrémní případy zatěžování. Tak i z důvodu, že lze 

z tvaru drážky dojít k závěru, že nejkritičtějším zatížením pro ni vždy bude zatížení ve směru 

osy z, při kterém bude nastávat největší ohybový moment, zbylá dvě zatížení, ať už uvažována 

jsou nebo ne, nebudou způsobovat téměř žádný ohybový moment. Minimální vzdálenost děr 

pro šrouby (rozteč), v jejichž středech uvažuji působiště sil, jsem zvolil 150 mm, s tím, že 

každou díru, i v takto malé vzdálenosti, bude možné zatížit maximálním definovaným 

zatížením. To umožní propojení dvou děr jednou větší patkou, do které pak může být umístěna 

komponenta zatěžující patku až do hmotnosti 1000 kg nebo umístění dvou těžkých 

komponent hned za sebe, viz obr. 4.27 na následující stránce. 

 

Obr. 4.25 Varianta zatěžování „od drážky“ 

 

Obr. 4.26: Varianta zatěžování "do drážky" 

Tabulka 4.5: Uvažovaná zatížení výpočtových modelů 

Výpočet vlivu zatížení jsem řešil pomocí metody konečných prvků v programu Abaqus. 

Celkem jsem vytvořil dva výpočtové modely pro výše definovaná zatížení, jedním je navržený 

podélník (obr. 4.28) a druhým je podélník s částí bočnice a jednou střešní deskou (obr. 4.29). 

Rozměry obou modelů vycházely z rozměrů profilů podélníku, střešní desky a bočnice, jediným 
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rozměrem, který jsem mohl ovlivnit byla délka, kterou jsem zvolil 300 mm. Takto krátkou délku 

jsem volil proto, abych dokázal, že každá díra v drážce, při uvažované minimální rozteči 150 

mm, může být zatížena maximálním konstrukčním zatížením drážky. Tento stav by mohl nastat 

například při uložení dvou těžkých komponent za sebou. Takto krátká délka také ukáže, že 

drážka je natolik pevná, aby se dala použít jako základ k odfrézovaní, a využívat se stejně jako 

varianta 1, tedy bez variability.  

 

Obr. 4.27: Nejhorší stav – odfrézovaná drážka – maximálně zatížené díry při minimální rozteči 

 

Obr. 4.28: Výpočtový model podélníku13 

 

Obr. 4.29: Výpočtový model části hrubé stavby 

Oba dva modely jsem zavazbil tak, aby byly nulové posuvy v místech, ve kterých jsou tyto 

vyjmuté modely přivařeny ke zbytku hrubé stavby. Jsem si vědom, že toto zavazbení není 

                                                      

13 U výpočtových modelů jsem vzhledem k problémům se síťováním v MKP odstranil navařovací podložky 
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z hlediska respektování konstrukce vozidla optimální. Pokud bych chtěl znát přesné účinky 

tohoto zatěžování na konstrukci, musel bych jako výpočtový model uvažovat celou hrubou 

stavbu vozidla, což je ale z pohledu diplomové práce jednak nereálné, ale také z pohledu této 

úlohy, zbytečné. Protože cílem tohoto návrhu je především dokázat, že lze ukládat 

komponenty na letmo uloženou drážku, a ne stanovit přesné konstrukční řešení, které by se 

mohlo v neměnné podobě vyrábět ihned po odevzdání práce. 

  

Obr. 4.30: Vyznačení míst s nulovými posuvy pro výpočet v MKP 

Materiál, který jsem uvažoval pro konstrukci hrubé stavby vozidla je hliníková slitina 6005, 

která má dobré antikorozní vlastnosti. Mez pevnosti a mez kluzu jsou pro tuto slitinu popsány 

v normě ČSN EN 755-2 – Hliník a slitiny hliníku – Lisované tyče, trubky a profily – 

Část 2: Mechanické vlastnosti. Vzhledem k nedostupnosti České verze jsem vycházel z její 

totožné Anglické verze, která mi byla k dispozici [28]. Výtažek z normy, ze kterého jsem 

vycházel je na následující stránce.  
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Obr. 4.31: Materiál pro hliníkové profily hrubé stavby – slitina hliníku 6005 [28] 

Maximální mez kluzu jsem volil na úrovni 200 Mpa, která platí pro otevřené profily 

s tloušťkou t v rozmezí 10 < t ≤ 25 mm. Protože maximální hodnota meze kluzu závisí na 

tloušťce stěny profilu, jak je v obr. 4.31 uvedeno, a já jsem tento fakt za účelem zjednodušení 

výpočtu zanedbal, nemůžu ani z tohoto pohledu výpočtový model označit za stoprocentně 

přesný. Ale protože s klesající tloušťkou stěny hodnoty maximální meze kluzu rostou, jedná se 

o zjednodušení, které je na straně bezpečnosti.  

Nejvyšší dovolené napětí, které se může v počítaných modelech vyskytovat jsem stanovil 

ze vztahu (4.4) tak, aby nebyla překročena hodnota bezpečnostního součinitele S1 = 1,15.  

 𝜎𝑐 ≤
𝑅𝑝0,2

𝑆1
=

200

1,15
→ 𝜎𝑐 ≤ 173,9 𝑀𝑃𝑎 (4.8) 

V následující tabulce uvádím všechny parametry slitiny 6005 potřebné k výpočtu a posouzení 

hmotnostních vlastností drážky. 
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Mez kluzu Rp0,2 200 MPa 

Dovolené napětí σc 173 MPa 

Poissonova konstanta µ 0,33 - 

Modul pružnosti E 69 000 MPa 

Hustota ρ 2 700 kg/m3 

Tabulka 4.6: Materiálové vlastnosti slitiny hliníku 6005 uvažované při výpočtu MKP [29] 

Na následujících obrázcích jsou zobrazeny výsledky MKP výpočtu. Jako horní hranici pro 

barevné spektrum zobrazující velikosti napětí jsem stanovil dovolené napětí σc (= 173 MPa), 

napětí nad touto hranicí jsou v obrázcích vykreslena šedivou barvou. Důvodem k tomuto 

omezení bylo, že největší hodnoty napětí vycházely v místě děr, což bylo způsobeno daným 

zatížením v jejich středech. Lepším postupem by bylo uvažovat spojité zatížení od matice a 

podložky, to bylo ale vedlo k výraznému ztížení výpočtu, a protože bylo cílem zjistit výsledné 

namáhání celé drážky a horní pásnice podélníku, nebyl by výsledek příliš rozdílný. 

Model podélníku byl první, který jsem počítal pomocí metody konečných prvků, jeho cílem 

bylo ukázat, jestli navrhovaná drážka při stanoveném zatížení vydrží a nedojde k její plastické 

deformaci. A také jak drážka působí na horní pásnici podélníku a jestli nehrozí její případné 

vytržení od zbytku profilu.  

V prvním obrázku je zobrazen podélník při uvažování zatížení „do drážky“ a na druhém při 

zatížení „od drážky“, (viz tabulka 4.5 na str. 84), jak je vidět, tak při variantě zatížení „od 

drážky“ vycházejí nepatrně větší hodnoty napětí. Tento jev se objevoval u obou modelů, a 

proto jsou všechny další obrázky zobrazující výpočty MKP uvažovány pro tuto variantu 

zatěžování. Výsledky pro obě varianty zatěžování jsou uvedeny v příloze [VII]. 

 

Obr. 4.32: Podélník – zatížení "do drážky" 1 
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Obr. 4.33: Podélník – zatížení "od drážky" 1 

 

Obr. 4.34: Podélník – zatížení "od drážky" 2 

Z předchozích tří obrázků je vidět, že drážka v žádném místě nepřekročí hodnotu 

dovoleného napětí a ani nemá snahu se oddělit od horní pásnice podélníku. Podstatným 

výsledkem je, že velikost ohybového momentu působící na letmo uloženou část nezpůsobuje 

vyšší hodnoty napětí než 170 MPa a k jejich výskytu navíc dochází jen ve dvou malých 

oblastech na úrovni děr, jak je dobře vidět na obr. 4.33. Rozdílná velikost těchto oblastí je 

s velkou pravděpodobností způsobena malou délkou výpočtového modelu, při větší délce by 

nejspíše došlo k jejich dalšímu zmenšení. Protože drážka nevykázala nikde překročení 

dovolených hodnot, její tvar jsem pro další výpočty nijak neoptimalizoval. 
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Obr. 4.35: Podélník – zatížení "od drážky" 3 

Ke špičce napětí překračující dovelené hodnoty dochází kromě děr, také v profilu podélníku 

na jeho konci, v místě napojení žebra podepírajícího držku do dolní pásnice podélníku. Protože 

se tento extrém objevuje pouze na konci podélníku a ne uprostřed, nepovažuji ho za problém 

konstrukce podélníku, je pravděpodobně způsoben nepřesným zavazbením podélníku. Pokud 

by k němu docházelo i při větší délce výpočtového modelu, bylo by nutné v tomto místě zvětšit 

rádius a tloušťky stěn. 

Druhým modelem, který jsem počítal metodou konečných prvků byla část hrubé stavby, 

cílem tohoto modelu bylo jednak potvrdit, že drážka spočítaná na samotném podélníku bude 

mít stejné chování, a že bude vykazovat stejná napětí i při uvažování většího okolí. Ale také 

ukázat, že profily navrženého okolí drážky (podélník, střešní deska a část bočnice) jsou schopny 

při tloušťkách stěn odpovídajících profilům vyráběných pro kolejová vozidla s hliníkovou 

hrubou stavbou, bez větších problému přenést zatížení, kterými na ně působí zatížená drážka.  

 

Obr. 4.36: Část hrubé stavby – zatížení "od drážky" 1 
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Obr. 4.37: Část hrubé stavby – zatížení "od drážky" 2 

 

Obr. 4.38: Část hrubé stavby – zatížení "od drážky" 3 
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Obr. 4.39: Část hrubé stavby – zatížení "od drážky" 4 

 

Obr. 4.40: Část hrubé stavby – zatížení "od drážky" 5 
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Obr. 4.41: Část hrubé stavby – zatížení "od drážky" 6 

Jak je vidět na uvedených obrázcích, tak žádný z profilů na velkých plochách nevykazuje 

napětí převyšující 130 MPa (žlutá barva), takže tloušťky stěn v rozsahu 3–4 mm jsou 

dostatečné. Drážka vykazuje menší hodnoty napětí v místě rádiusu, ze kterého vychází její 

letmo uložená část, než tomu bylo při zatěžování pouze podélníku. Naopak stojna drážky 

vykazuje nepatrně větší hodnoty napětí směrem k horní pásnici podélníku (jejímu vetknutí do 

podélníku), což ale neznamená žádný zásadní problém, protože nejvyšší hodnoty v této oblasti 

se pohybují na úrovni 100 MPa. 

Na obrázcích 4.40 a 4.41 jsou vidět dvě špičky napětí (šedá brava) převyšující hodnotu 

doveleného napětí σc = 173 MPa. Špička napětí na obr. 4.40 nastává v místě spojení pěti žeber 

podélníku, ale opět jen na konci, takže důvodem může být znovu nepřesné uložení modelu 

v prostoru. Na obr. 4.41 se objevuje malá šedivá oblast ve spodní části modelu, v místě spojení 

podélníku s bočnicí, je pravděpodobné, že tato špička napětí je také znovu způsobena 

nepřesným uložení modelu. 

Za účelem stanovení tlouštěk stěn potřebných pro hodnoty napětí v kritických místech 

nižších, než jsou hodnoty dovolené, jsem spočítal model části hrubé stavby s optimalizovaným 

podélníkem. Ten je vidět na obr. 4.42 na následující stránce, kde jsou zakótovány 

nejvýznamnější přidání materiálu. Také jsem přidal k podélníku větší část bočnice i se žebry, 

abych viděl, jak se změní průběh napětí ve spodní části. 



FS ČVUT Diplomová práce Tomáš Podzimek 
Ú 12 120 SI – DP – 2019 2018/2019 

94 

 

Obr. 4.42: Nárůst rozměrů optimalizovaného podélníku 

 

Obr. 4.43: Část hrubé stavby po optimalizaci – zatížení "od drážky" 1 

 

Obr. 4.44: Část hrubé stavby po optimalizaci – zatížení "od drážky" 2 
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Obr. 4.45 Část hrubé stavby po optimalizaci – zatížení "od drážky" 3 

V předchozích třech obrázcích je vidět, že přidání materiálu v kritických místech ukázané na 

obr. 4.42 vedlo k odstranění špičky napětí v místě spojení pěti žeber podélníků. Přidání větší 

části bočnice ukázalo, že špička napětí, která vznikla v předchozím modelu zmizela. Přestože 

tato optimalizace pravděpodobně nemá pro reálnou konstrukci příliš velký význam, tak dobře 

ukazuje, že i kdyby se špičky napětí objevovaly u modelů delších než 300 mm, jak málo 

materiálu je nutné přidat v kritických místech, aby došlo k jejich snížení pod hranici napětí 

dovoleného. A také ukazuje, že čím více částí hrubé stavby se do modelu přidá, tím více se 

napětí přenášejí do dalších celků konstrukce a dochází ke zpřesňování výpočtu. 

Drážka s původními návrhovými rozměry uvedenými v obrázku 4.22 na stránce 81 nikde 

nevykázala hodnoty převyšující dovolené napětí σc = 173 MPa. Větší optimalizace těchto 

rozměrů by měla smysl pouze v případě návrhu konkrétního vozidla, kdy by byl k dispozici 

přesnější model jeho hrubé stavby a mohlo tak být detailně zobrazeno, jak je drážka a skříň 

namáhána. Z toho důvodu považuji rozměry navržené v obr. 4.22 za finální, protože podávají 

dostatečný důkaz o tom, že toto řešení je funkční a bezpečné. Plošný průřez drážky při těchto 

rozměrech je SD4 = 2473,4 mm2. Spotřeba slitiny hliníku pro tento průřez je srovnána 

s variantou 1 v následující tabulce, kde je také uvedeno navýšení hmotnosti hrubé stavby.  
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Obr. 4.46: Vyznačení plochy průřezu navrhované drážky 

Parametr Varianta 1 Varianta 4 

Průřez SDi [mm] 1 950 2473,4 

Hustota ρ [kg/m3] 2 700 2 700 

Objem na 1 m délky [m3] 0,00195 0,0024734 

Hmotnost na 1 m délky [kg] 5,27 6,68 

Spotřeba materiálu na skříň o délce 18,314 m [kg] 192,9 244,5 

Nárůst spotřeby materiálu [%] - 27 

Hmotnost na skříň o délce 18,314 m [kg] odfrézováno 255,2 

Tabulka 4.7: Hmotnostní srovnání 

Nárůst hmotnosti vozové skříně se při uvažování varianty 4 s průběžnou drážkou pohybuje 

vždy ve stovkách kilogramů na jednu skříň. Protože nemám k vozidlu navrženou hrubou 

stavbu, není možné přesně posoudit o jak výrazný nárůst hmotnosti se jedná. Ale mohu tento 

nárůst vztáhnout k hmotnosti skříně včetně interiéru, stanovené v kapitole 3.5.2 Stanovení 

hmotnostních celků, začínající na stránce 39. Hmotnost skříně uvažované jednotky je 1 100 

kg/m, po přidání této drážky s hmotností 6,7 kg/m by se zvýšila hmotnost na 1 106,7 kg/m a 

znamenalo by to nárůst celkové hmotnosti tohoto celku na úrovni 6,1 ‰. Otázkou je, jak by 

se tato hodnota změnila při vztažení pouze k hrubé stavbě a jaký problém by to znamenalo 

pro výrobce v praxi. 

Výpočty v MKP ukazují, že navržená drážka s letmo uloženou upevňovací plochou může být 

plně použitelná na nových vozidlech s hliníkovou hrubou stavbou, a to ve dvou variantách. 

Buď jako původně zamýšlená průběžná po celé délce střechy, za cenu zvýšení hmotnosti hrubé 

stavby až o 30015 kg na jednu skříň. Anebo jako základ pro odfrézování, kdy by mohla být 

dobrou alternativou k variantě 1 (viz kapitola 4.3.1). 

                                                      

14 Délka skříně vozu M = 18,3 m, drážka na obou stranách střechy => délka drážky 18,3 m · 2 = 36,6 m 

15 Délka prizmatické části skříně vozu A = 21,7 m => 21,7 · 2 · 6,68 = 290 kg 
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Obr. 4.47: Střecha s průběžnou drážkou po celé délce 

 

Obr. 4.48: Střecha s odfrézovanou drážkou 

Přesnějšími výpočetními modely by pravděpodobně mohl být zmenšen průřez drážky, čímž 

by došlo ke snížení hmotnosti, a také by se tím nejspíše vyřešila otázka technologické 

proveditelnosti tohoto řešení. Protože například stojna, o které jsem dříve uvedl, že je část 

drážky, kde dochází k největšímu skokovému rozdílu tlouštěk, konkrétně mezi ní a horní 

pásnicí podélníku, vychází ze všech výpočtů značně předimenzována. Napětí, která se vyskytují 

na ní a jejím okolí nepřesahují hodnoty vyšší než 110 MPa. Je tedy možné, že její tloušťka by 

s přesnějším výpočetním modelem mohla klesnou na hranici 9–10 mm. To samé platí i pro 

šikmou stěnu drážky, která při své tlouště 8 mm nevykazovala napětí převyšující 80 MPa. 

Letmo uložená upevňovací plocha také vychází poměrně předimenzována, v jejím případě je 

ale otázkou, jak by se snížení její stávající tloušťky 15 mm projevilo na velikosti napětí v místě 

rádiusu, kde přechází na stojnu.  
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4.5 Návrh šroubových spojů pro těžké komponenty 

Šroubové spoje komponent (těžkých i lehkých) umísťovaných na střechu jsou obecně 

nejvíce namáhány bočními silami, stejnými jako drážka, rozdílný je ale příspěvek osové síly, 

který už není tak výrazný. Důvodem je to, že větší osová síla od komponenty působí směrem 

dolů, a v tomto směru je hmotnost komponenty násobena vztahem (4.1). Směrem dolů ale 

reakční síla nepůsobí na osu šroubu, nýbrž na hliníkovou drážku, potažmo hrubou stavbu. Při 

uvažovaném pohybu komponenty směrem nahoru již dochází k osovému namáhání šroubu, 

ale osová síla je v tomto směru podstatně nižší, protože hmotnost komponenty je násobena 

(4.2). Pro větší názornost jsou vztahy (4.1) a (4.2) přepsány ve vztahu (4.9), kde platí, že 

(4.1) > (4.2) Při upevňování komponent pod podlahu již dochází k větším osovým namáháním 

šroubů. 

 (4.1) > (4.2) → (1 + 𝑐) ∙ 𝑔 > (1 − 𝑐) ∙ 𝑔 (4.9) 

Jak bylo uvedeno v kapitole 4.2, tak hliník trpí na galvanickou korozi. K tomuto typu koroze 

dochází ve vlhkém prostředí zejména v místech, kde dochází ke styku ocelových dílů 

s hliníkem. Ocelové díly, u kterých dochází k přímému kontaktu s hliníkem jsou rámy 

komponent, podložky a závitové kameny, nebo matice. U velkých součástí jako je hliníková 

hrubá stavba nebo rám komponenty se tento problém řeší základním nátěrem obou součástí, 

ještě před montáží. U spojovacích dílů (šrouby, podložky, matice, kameny) se využívá 

Geometové povrchové úprav. Geomet je poměrně nová povrchová úprava jejímž základem je 

anorganické pojivo, které obsahuje mikrolamely zinku a hliníku. Geomet působí jako ochrana 

proti korozi více způsoby. Například jako bariérová ochrana, kdy povlak lamelami hliníku a 

zinku zajistí dostatečnou nepropustnost vnějších vlivů k ocelovému podkladu. Nebo jako 

katodická ochrana, kdy přítomnost zinku v povlaku zajistí ochranu ocelového podkladu. [30], 

[31] 

Na následujících stránkách jsou provedeny dva návrhy šroubových spojů. Prvním je návrh 

šroubu pro maximální navrhované zatížení drážky, cílem je ověřit, že tato zatížení přenese i 

šroubový spoj do maximální velikosti M24, pro jehož použití je drážka maximálně navrhována. 

Druhý navrhovaný šroubový spoj vychází z požadavku na upevnění komponenty o hmotnosti 

800 kg, která má těžiště mimo všechny roviny symetrie. Při návrhu šroubových spojů jsem po 

konzultaci s kolegy na praxi vycházel z Německé normy DIN 25201: Design guide for railway 

vehicles and their components – bolted joints, konkrétně z její části 2: Mechanical applications 

[32] a části 5: Protection against corrosion [31]. Také jsem využil příručku VDI 2230 Part 1 – 

Systematic calculation of high duty bolted joints [33] vydávanou asociací Německých inženýrů. 

Všechny vztahy dále uvedené jsou definovány právě v těchto zdrojích a běžně se používají pro 

výpočty šroubových spojů na kolejových vozidlech.  

Návrhové diagramy použité v následující kapitole 4.5.1 Návrh šroubu pro maximální 

návrhové zatížení drážky jsou použity z důvodu úspory místa i pro kapitolu 4.5.2 Návrh šroubu 
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pro uchycení komponenty s těžištěm mimo roviny symetrie. Pro kapitolu 4.5.1 platí barvy 

červená a žlutá, pro kapitolu 4.5.2 platí barvy modrá a zelená. 

4.5.1 Návrh šroubu pro maximální návrhové zatížení drážky 

Síla působící kolmo na osu šroubu (boční/příčná): 

 𝐹𝑄 = √𝐹𝑥
2 + 𝐹𝑦

2 = √14 7152 + 4 9052 = 15 511 𝑁 = 15,51 𝑘𝑁 (4.10) 

Síla v ose šroubu (osová – směr vzhůru): 

 𝐹𝑧 = 𝐹𝐴𝑚𝑎𝑥 = (1 − 𝑐) ∙ 𝑔 ∙ 𝑚 = (1 − 2) ∙ 9,81 ∙ 500 = |4 905| 𝑁 = 4,9 𝑘𝑁 (4.11) 

 

Obr. 4.49: Diagram zatížení šroubu boční FQ a osovou FA silou, třída pevnosti 8.8 [32] 
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Obr. 4.50: Diagram zatížení šroubu boční FQ a osovou FA silou, třída pevnosti 10.9 [32] 

Pro předběžný (zrychlený) návrh šroubu lze využít výše uvedené diagramy, které zohledňují 

osovou FA a příčnou FQ sílu. V diagramu na obr. 4.49 na předchozí stránce, je červeným křížem 

vyznačen pracovní bod A navrhovaného šroubu, který se nenachází ani pod křivkou šroubu 

M24 s třídou pevnosti 8.8. Z tohoto důvodu bude zapotřebí použít šroub s třídou pevnosti 

10.9, jak je vidět v obr. 4.50, tak pracovní bod A navrhovaného šroubu již leží pod křivkou 

šroubu M24-10.9. Pro další výpočty tedy uvažuji šroub ČSN EN ISO 4014 M24-10.9. Pracovní 

bod B se stanoví jako průsečík přímky procházející body 0 a A s křivkou mezního zatížení 

navrhovaného šroubu (v tomto případě M24).   
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Stupeň využití šroubového spoje: 

 |𝑂𝐴| = √𝐹𝑄𝐴
2 + 𝐹𝐴𝐴

2 = √15,512 + 4,92 = 16,27 𝑘𝑁 (4.12) 

 |𝑂𝐵| = √𝐹𝑄𝐵
2 + 𝐹𝐴𝐵

2 = √20,92 + 6,52 = 21,89 𝑘𝑁 (4.13) 

 
|0𝐴|

|0𝐵|
=

16,27

21,89
∙ 100 = 74,3 % (4.14) 

Maximální montážní síla předpětí FMmax, je síla, jakou potřebuji, aby šroubový spoj přenesl. 

Je definována následujícími vztahy: [33] 

 𝐹𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝛼𝐴 ∙ 𝐹𝑀𝑚𝑖𝑛 (4.15) 

 𝐹𝑀𝑚𝑖𝑛 = 𝐹𝐾 + (1 − 𝜙) ∙ 𝐹𝐴𝑚𝑎𝑥 + 𝐹𝑍 (4.16) 

 𝐹𝑀𝑚𝑖𝑛 = 𝐹𝐾 + 𝐹𝑃𝐴𝑚𝑎𝑥 + 𝐹𝑍 (4.17) 

Kde FMmin je minimální síla předpětí a αA je faktor utažení, pro který platí: 

 𝛼𝐴 =
𝐹𝑀𝑚𝑎𝑥

𝐹𝑀𝑚𝑖𝑛
 (4.18) 

Faktor utažení αA zohledňuje rozptyl dosažení síly předpětí FM při montáži. Jeho velikost 

závisí na způsobu utahování a metodě jakou je prováděno. Hodnoty, pro jaké αA nabývá pro 

různé způsoby a metody jsou detailně popsány v normě DIN 25201-2 [32]. Protože uvažuji 

utahování šroubů řízené momentem, faktor utažení αA se pohybuje v rozmezí 1,6–2,0, pro 

výpočty uvažuji střední hodnotu tohoto rozmezí, takže αA = 1,8. 

FK – potřebná svěrná síla sevřených částí pro přenos boční síly FQ třením: 

 𝐹𝐾 =
𝐹𝑄

𝜇𝑇
=

15 511

0,18
= 86 172 𝑁 = 86,2 𝑘𝑁 (4.19) 

Kde µT minimální součinitel tření ve styčné ploše přenášející zatížení třením, který je opět 

definován v [32]. Hliníková drážka i rám komponenty, za který bude komponenta 

přišroubována k drážce, jsou před montáží natřeny pouze základní barvou. Z tohoto důvodu 

uvažuji součinitel tření na hodnotě µT = 0,18, která odpovídá právě kontaktu dílů natřených 

základní barvou.  

Ze vztahů (4.16)a (4.17) lze vyvodit následující: 

 𝐹𝑃𝐴𝑚𝑎𝑥 = (1 − 𝜙) ∙ 𝐹𝐴𝑚𝑎𝑥 (4.20) 
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Kde Φ představuje silový poměr, který se určí z poddajností sevřených částí a šroubu. Jeho 

stanovení je značně náročné a je detailně popsáno například v příručce VDI 2230 Part1 [33]. 

Vzhledem k nedostupnosti všech parametrů potřebných ke stanovení silového poměru Φ a 

také z důvodu, že hodnoty, kterých v praxi (konzultováno s výpočtáři na praxi) nabývá se 

pohybují v rozmezí 0–0,15 silový poměr při výpočtu zanedbávám. Zanedbáním se navíc 

pohybuji na straně bezpečnosti, protože uvažováním silového poměru dochází ke snížení 

maximální hodnoty osové síly FA. Výpočetní programy pro výpočet šroubových spojů zpravidla 

silový poměr Φ uvažují. 

FZ – síla vyjadřující ztrátu předpětí sednutím fZ:  

Ke ztrátě předpětí sednutím fZ může docházet zejména dvěma hlavními způsoby, a to 

sednutím mechanickým fZm v místech kontaktu dvou dílů a sednutím způsobeným teplotními 

změnami fZt. Oba dva způsoby vzniku sednutí jsou popsány v [32], [33]. Pro první způsob 

uvádím v tabulce 3.8 sednutí a jejich velikosti jaké jsem při výpočtu uvažoval. Pokud na sebe 

dosedají díly bez nátěru a s nátěrem neuvažuje se součet 4 µm + 8 µm, ale pouze hodnota 8 

µm. Všechna sednutí, která se ve šroubovém spoji nachází jsou zobrazena v obr. 4.51. Jak bylo 

uvedeno dříve, tak hliníková drážka a rám komponenty jsou natřeny základní barvou. 

Sednutí v závitech 3 µm 

Sednutí v kontaktu dílů bez nátěru 4 µm 

Sednutí v kontaktu dílů s nátěrem (na jednu vrstvu) 8 µm 

Tabulka 4.8: Velikosti sednutí fZm [33] 

 

Obr. 4.51: Díly šroubového spoje a velikosti uvažovaných sednutí fZ 
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Celková velikost sednutí v kontaktech je fZm = 47 µm = 0,047 mm. K této hodnotě se dále 

přičítá velikost sednutí způsobeného teplotní roztažností materiálů, která je definována 

následujícím vztahem.  

 𝑓𝑍𝑡 = ∑ 𝑓𝑍𝑡𝑖 = ∑(𝛼š𝑟𝑜𝑢𝑏 − 𝛼𝑖) ∙ 𝑡𝑖 ∙ ∆𝑇

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 (4.21) 

Kde αšroub je teplotní roztažnost materiálu, ze kterého je šroub a αi je teplotní roztažnost 

materiálu o tloušťce ti, u kterého se řeší sednutí v důsledku změny teploty ΔT. Protože všechny 

spojovací součásti (šroub, kámen, podložky) budou ze stejného nebo složením velmi 

podobného materiálu, kterým bude například ušlechtilá neuhlíková ocel 34Cr4 [34]. Je velmi 

pravděpodobné, že velikost součinitele teplotní roztažnosti bude u těchto součástí stejná 

αšroub = 12·10-6 K-1 = αkámen/podložky [14], a z tohoto důvod bude výsledné sednutí nulové. To samé 

platí i pro rám komponenty a distanční trubku, které budou pravděpodobně vyrobeny 

z konstrukční oceli S355NC, nebo podobné. Ta má také nízký obsah uhlíku a hodnotu 

součinitele αS355NC = 12·10-6 K-1 [35]. Z výše uvedeného vyplývá, že jediným materiálem, na 

kterém se projeví sednutí v důsledku teplotní roztažnosti je hliník, kde αAl = 24·10-6 K-1 [14]. 

Tloušťka hliníku v oblasti šroubového spoje je tAl = 15 mm. Jako změnu teploty jsem uvažoval 

pokles teploty v rozmezí od +20 °C (teplota při montáži) do -50 °C (nejnižší provozní teploty, 

např. v Rusku), protože se snižující se teplotou dochází ke smršťování, z tohoto důvodu 

dosazuji do vztahu (4.22) zápornou hodnotu ΔT = -70 °C. 

 𝑓𝑍𝑡 = 𝑓𝑍𝑡𝐴𝑙 = (𝛼š𝑟𝑜𝑢𝑏 − 𝛼𝐴𝑙) ∙ 𝑡𝐴𝑙 ∙ ∆𝑇 (4.22) 

 𝑓𝑍𝑡 = (12 ∙ 10−6 − 24 ∙ 10−6) ∙ 15 ∙ (−70) = 0,0126 𝑚𝑚 = 12,6 𝜇𝑚  (4.23) 

 𝑓𝑍 = 𝑓𝑍𝑚 + 𝑓𝑍𝑡 = 47 + 12,6 = 59,6 𝜇𝑚 = 0,0596 𝑚𝑚  (4.24) 

Ztráta předpětí sednutím FZ se vypočítá následujícím vztahem: 

 𝐹𝑍(𝑓𝑧 𝜇𝑚) = 𝐹𝑍(45 𝜇𝑚) ∙
𝑓𝑍

45 𝜇𝑚
 (4.25) 

Hodnoty dosazované do tohoto vztahu závisí na odečítání z grafu viz obr. 4.52 (str. 105), ve 

kterém jsou na ose x jsou hodny 1–5 dané poměrem délky sevření LK a průměru šroubu d (=24 

mm). Na ose y grafu jsou pak definovány ztráty předpětí FZ odpovídající celkovému sednutí 

fZ = 45 µm. Z tohoto důvodu je nutné odečtenou hodnotu FZ dále přepočítat na hodnotu 

odpovídající sednutí spočítanému. Jak lze v grafu vidět, tak čím vyšší je hodnota poměru Lk/d, 

tím nižších hodnot ztráta předpětí FZ nabývá. Proto jsem délku sevření volil tak, abych se dostal 

na hodnu poměru Lk/d = 5, viz. vztah (4.26). Způsob odečítání FZ je v obr. 4.52 znázorněn 

červenými šipkami (modrými pro návrh druhého šroubového spoje, viz kapitola 4.5.2). 
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𝐿𝐾

𝑑
= 5 → 𝐿𝐾 = 5 ∙ 𝑑 = 5 ∙ 24 = 120 𝑚𝑚 (4.26) 

Protože tloušťky/výšky drážky (tAL = 15 mm), rámu (t = 6 mm) a normalizovaných částí 

(podložek: ISO 7093 = 5 mm, ISO 7089 = 4) jsou pevně dány, bylo nutné použití distanční 

trubky o délce 90 mm. Použití dvou podložek si vyžádala především distanční trubka, která 

není vzhledem k větším rozměrům, a z toho plynoucích vyšších výrobních nákladů, vyrobena 

z pevnostních ocelí, jako jsou právě podložky. A bez podložek by mohlo dojít k jejímu otlačení 

při utahování šroubu. Umístění velkoplošné podložky ISO 7093 mezi rám komponenty a 

distanční trubku, je z důvodu větší díry (obr. 4.51 str. 102) v rámu komponenty sloužící 

k vyrovnání vůlí při montáží. Podložky 24 ISO 7089 i 24 ISO 7093 mají vzhledem k třídě pevnosti 

šroubu 10.9 a kamene 10 tvrdost 300 HV [32]. 

Výhodou použití závitového kamene, místo klasické normalizované matice je především 

optimalizace jeho tvaru za účelem zvětšení kontaktní plochy, a z toho plynoucí snížení 

kontaktních tlaků. Jeho použitím také odpadá nutnost použití podložky, jako v případě matice 

normalizované. Nevýhodou tohoto řešení je naopak vyšší cena, protože se nejedná o 

normalizovaný díl a výroba bude obtížnější. Větší velikost kamene v porovnání s maticí, také 

znamená nárůst nákladů, protože uvažuji kámen ze stejného materiálu jako je normalizovaná 

matice pevnostní třídy 10, tedy ocel 34Cr4 nebo podobného. Výšku kamene, jsem volil tak, 

aby byla stejná nebo vyšší, než je výška normalizované matice ČSN EN ISO 4032 M24 (h = 23,9 

mm). Limitujícím faktorem maximální výšky kamene je požadavek na přečnívající délku 

šroubu, odpovídající minimálně trojnásobku stoupání P, které je u šroubu M24x160 ČSN EN 

ISO 4014 P = 3 mm (šroub je navrhován pro základní hrubou rozteč a jednochodý závit, takže 

stupání odpovídá rozteči), to znamená, že tento šroub potřebuje minimální přesah 9 mm. Jak 

lze vidět v obr. 4.51, tak místo pro výběh konce šroubu o délce 160 mm je dostatečné. Celková 

výška kamene je 30 mm. 
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Obr. 4.52: Diagram pro stanovení FZ při fZ = 45 µm [33] 

Odečtená hodnota FZ (45 µm): 

 𝐹𝑍(45 𝜇𝑚) ≅ 21 200 𝑁 (4.27) 

Stanovení FZ (59,6 µm): 

 𝐹𝑍(59,6 𝜇𝑚) = 21 200 ∙
59,6

45
= 28 078 𝑁 = 28,1 𝑘𝑁 (4.28) 

Stanovením a definováním výše uvedených sil a součinitelů mohu dosadit do vztahů (4.15) 

a (4.16) a určit tak maximální FMmax a minimální FMmin potřebné montážní síly předpětí. Vztah 

(4.16) se zanedbáním silového poměru Φ zjednodušil na vztah (4.29). 

 
𝐹𝑀𝑚𝑖𝑛 = 𝐹𝐾 + 𝐹𝐴𝑚𝑎𝑥 + 𝐹𝑍 = 86 172 + 4 905 + 28 078 = 119 155 𝑁 

= 119 𝑘𝑁 
(4.29) 

 𝐹𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝛼𝐴 ∙ 𝐹𝑀𝑚𝑖𝑛 = 1,8 ∙ 119 = 214,2 𝑘𝑁 (4.30) 
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Šroubový spoj bude utahován na předepsanou montážní sílu předpětí FMtab, definovanou 

v následující tabulce (obr. 4.53), stanovil jsem ji pro hodnotu součinitele tření v závitech 

µG = 0,09, která mi byla doporučena na praxích, jako nejčastěji používaná při obdobných 

výpočtech. Všechny hodnoty FMtab definované v tabulce jsou platné pro ν = 0,9, což 

představuje faktor využití smluvní meze kluzu šroubu Rp0,2. Aby nedošlo k povolení 

šroubového spoje, je nutné ověřit, že FMtab je větší než potřebná maximální síla předpětí FMmax 

spočítaná dříve, viz vztah (4.32). Dále je nutné ověřit bezpečnost proti povolení šroubového 

spoje (4.33), která musí vždy vyjít vyšší než 1. 

 

Obr. 4.53: Předepsané montážní síly předpětí pro šrouby ČSN EN ISO 4014 [32] 

Odečtená hodnota předepsané montážní síly předpětí FMtab: 

 𝐹𝑀𝑡𝑎𝑏 = 277 𝑘𝑁 (4.31) 

 𝐹𝑀𝑡𝑎𝑏 ≥ 𝐹𝑀𝑚𝑎𝑥 → 277 𝑘𝑁 ≥ 214,2 𝑘𝑁 → 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (4.32) 

 𝑘𝑃 =
𝐹𝑀𝑡𝑎𝑏

𝐹𝑀𝑚𝑎𝑥
> 1 →

277

214,2
= 1,29 > 1 → 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (4.33) 
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Další důležitou kontrolou, kterou je nutné provést, je kontrola požadované svěrné síly 

(4.35) a stanovení bezpečnosti proti proklouznutí sevřených částí (4.36). Za tímto účelem 

musím stanovit minimální svěrnou sílu FKmin. [33] 

 𝐹𝐾𝑚𝑖𝑛 =
𝐹𝑀𝑡𝑎𝑏

𝛼𝐴
− 𝐹𝑍 − 𝐹𝐴 =

277

1,8
− 28,1 − 4,9 = 120,9 𝑘𝑁 (4.34) 

 𝐹𝐾𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝐹𝐾 → 120,9 𝑘𝑁 ≥ 86,2 𝑘𝑁 → 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (4.35) 

 𝑘𝑆 =
𝐹𝐾𝑚𝑖𝑛

𝐹𝐾
> 1 →

120,9

86,2
= 1,40 > 1 → 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (4.36) 

Abych mohl navržený šroubový spoj označit za použitelný a správně fungující, zbývá ověřit, 

jestli jsou kontaktní plochy mezi drážkou a rámem, popřípadě kamenem a drážkou dostatečně 

velké. To znamená, že kontaktní tlak není větší, než je mez kluzu hliníku (Rp0,2 = 200 MPa), aby 

nedocházelo po dotažení k plastickým deformacím drážky. Ze srovnání ploch, které jsou 

v obr. 4.54 vyznačeny zeleně, stačí kontrolovat kontaktní tlak mezi rámem a drážkou. 

  

Kámen: S = 5 428 mm2 Rám: S = 4 617 mm2 

Obr. 4.54: Srovnání velikostí kontaktních ploch doléhajících na hliník 

 𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑀𝑡𝑎𝑏

𝑆
=

277 000

4 617
= 60 𝑁/𝑚𝑚2(𝑀𝑃𝑎) < 200 𝑀𝑃𝑎 → 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (4.37) 

Protože všechny kontroly šroubového spoje vyšly, bezpečnost je také v obou případech 

větší než 1, lze tento šroubový spoj bezpečně použít k uchycení těžkých komponent. Poslední 

veličinou, kterou je nezbytné určit k provedení montáže, je stanovení utahovacího momentu 

MA. Ten jsem stanovil podle následujícího vztahu (4.38) [33] platného pro utahování řízené 

momentem.  
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 𝑀𝐴 = 𝐹𝑀𝑡𝑎𝑏 ∙ [0,16 ∙ 𝑃 + 0,58 ∙ 𝑑2 ∙ 𝜇𝐺 +
𝐷𝐾𝑀

2
∙ 𝜇𝐾] (4.38) 

Kde DKM je průměr třecího mezikruží pod hlavou šroubu a stanoví se následovně [33]: 

 𝐷𝐾𝑀 =
(𝑑𝑤 − 𝑑ℎ)

2
=

33,6 − 25

2
= 4,3 𝑚𝑚 (4.39) 

• dw = maximální třecí průměr šroubu, pro šroub M24 = 33,6 mm 

• dh = průměr díry podložky pod šroubem, pro podložku 24 ČSN EN ISO 7089 = 25 mm 

A µK (= 0,09) je součinitel tření pod hlavou šroubu a mezi kamenem a drážkou, jeho 

hodnotu jsem uvažoval na stejné úrovni jako hodnotu součinitele tření v závitech µG, což je 

běžný postup i v praxi. Parametr d2 vyjadřuje střední průměr závitu, d2 = 22,051 mm. 

 𝑀𝐴 =
277 000

1 000
∙ [0,16 ∙ 3 + 0,58 ∙ 22,051 ∙ 0,09 +

4,3

2
∙ 0,09] = 505,4 𝑁𝑚 (4.40) 

Hodnotu stanoveného utahovacího momentu je nutné porovnat s hodnotou dovolenou 

definovanou v následující tabulce. 

 

Obr. 4.55: Dovolené utahovací momenty pro šrouby ČSN EN ISO 4014 [32] 
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Odečtená hodnota dovoleného utahovacího momentu MAred: 

 𝑀𝐴𝑟𝑒𝑑 = 767 𝑁𝑚 (4.41) 

 𝑀𝐴𝑟𝑒𝑑 ≥ 𝑀𝐴 → 767 𝑁𝑚 ≥ 505,4 𝑁𝑚 → 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (4.42) 

Šroubový spoj navržený pro zatížení odpovídající maximálnímu zatížení drážky 

stanovenému v předchozí kapitole je realizovatelný. Velké zatížení vyžaduje použití šroubu o 

ČSN EN ISO 4014 o velikosti M24x160-10.9, protože byl cíl maximalizovat délku sevření, je 

nutné použití distanční trubky o délce 90 mm, ta si dále vyžádá použití podložek 24 ISO 7089 

a 24 ISO 7093, větší podložka 24 ISO 7093 bude umístěna mezi rámem komponenty a distanční 

trubkou a menší 24 ISO 7089 bude pod hlavou šroubu. Obě podložky mají tvrdost 300 HV. 

Matice bude nahrazena nenormalizovaným závitovým kamenem o třídě pevnosti 10, z důvodu 

snížení kontaktních tlaků. Šroub bude předepjatý na předepsanou montážní sílu FMtab = 277 

kN a bude dotahován momentem MA = 505,4 Nm. 

4.5.2 Návrh šroubu pro uchycení komponenty s těžištěm mimo roviny symetrie 

Návrh tohoto šroubového spoje přímo nesouvisí s navrhovaným vozidlem, ani nevychází 

z přesných parametrů žádné komponenty uvedené v této práci. Důvod pro tento postup je, že 

navrhované vozidlo má natolik rozměrnou střechu, že bylo možné i komponenty 

s nesymetricky umístěným těžištěm vůči rovině x-z umístit tak, že nesymetrie byla potlačena. 

Tento postup, ale nemusí být vždy možný, protože střechy jiných vozidel mohou mít menší 

rozměry. Cílem tohoto návrhu je ukázat postup výpočtu šroubového spoje při nesymetricky 

umístěném těžišti. Pro tyto účely jsem navrhnul imaginární komponentu o hmotnosti 80016 kg 

a rozměrech uvedených v obrázcích 4.56 a 4.57 na následující stránce. Hmotnost a parametry 

této komponenty vycházely z uvedených komponent, ale její těžiště jsem umístil tak, aby bylo 

více vzdáleno od všech rovin symetrie, než tomu je u komponent uvedených. Protože se jedná 

o analytický výpočet, je nezbytné provést různá zjednodušení a také se předpokládá absolutně 

tuhá konstrukce svařence krabice komponenty. Uvažované síly působící v těžišti komponenty 

jsou uvedeny v tabulce 4.9 na následující stránce, jejich směry jsou znázorněny ve 

zmiňovaných obrázcích. Působení síly ve směru osy z jsem uvažoval vzhůru, protože při tomto 

směru očekávám větší osová zatížení šroubů.  

                                                      

16 Hmotnost zahrnuje i rám, kterým je komponenta připevněna ke střeše 
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Obr. 4.56: Pohled na střechu shora 

  

Obr. 4.57: Pohledy na střechu zboku a zepředu 

Osa x – Fx [N] Osa y – Fy [N] Osa z – Fz [N]  

3 ∙ 800 ∙ 9,81 = 23 544 1 ∙ 800 ∙ 9,81 = 7 848 3 ∙ 800 ∙ 9,81 = 7 848 

Tabulka 4.9: Zatížení působící v jednotlivých osách 
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4.5.2.1 Zatížení od síly Fx: 

Stanovení sil působících v rovině x-y: 

 

Obr. 4.58: Rozklad sil od síly Fx a náhrada nosníkem 

 

Obr. 4.59: Náhradní nosník pro sílu Fx (rovina x-y) 

Abych určil reakce od síly Fx nahradil jsem komponentu uloženou na čtyřech podpěrách 

nosníkem uloženým na dvou podpěrách a z reakcí stanovil příčné síly působící na šrouby.  

 ∑ 𝑥 : 𝑅𝑎𝑥 + 𝑅𝑏𝑥 − 𝐹𝑥 = 0 (4.43) 

 𝑀𝑎: 𝑅𝑏𝑥 ∙ 2 472 − 𝐹𝑥 ∙ 1 036 = 0 (4.44) 

 𝑅𝑏𝑥 =
𝐹𝑥 ∙ 1 036

2 472
=

23 544 ∙ 1 036

2 472
= 9 867,1 𝑁 (4.45) 

 𝑅𝑎𝑥 = 𝐹𝑥 − 𝑅𝑏𝑥 = 23 544 − 9867,1 = 13 676,9 𝑁 (4.46) 
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𝑅𝑎𝑥

2
=

13 676,9

2
= 6 838,5 𝑁 (4.47) 

 
𝑅𝑏𝑥

2
=

9 867,1

2
= 4 933,6 𝑁 (4.48) 

Klopný moment od síly Fx:   

Protože těžiště komponenty neleží ve stejné rovině jako drážka, musí se připočítat vliv 

klopného momentu. Výsledné reakční síly budou působit v rovině x-z, rovnoběžně s osou z. 

Pro zjednodušení výpočtu jsem znovu použil náhradu nosníkem na dvou podpěrách, reakce 

následně přepočítám pomocí další náhrady nosníky v rovině y-z. Lze očekávat, že v důsledku 

klopného momentu bude komponenta přitěžovat podpěru c a naopak odlehčovat podpěru d, 

proto takto zvolené směry reakcí. V obrázku 4.61 jsou zobrazeny reakční účinky od klopného 

momentu v místě podpěr c a d a také v místě šroubových spojů e, f, g, h. Protože přitížení 

v místě podpěry c přenese drážka (reakce v místě šroubů Rex a Rfx), zajímá mě jen velikost 

reakce Rdx, která bude tahově namáhat šroubové spoje (reakce Rgx a Rhx). 

 

Obr. 4.60 Vliv klopného momentu (rovina x-z) 

 ∑ 𝑧 : 𝑅𝑐𝑥 − 𝑅𝑑𝑥 = 0 (4.49) 

 𝑀𝑐: 𝑅𝑑𝑥 ∙ 1 500 − 𝑀 = 0 → 𝑅𝑑𝑥 =
𝑀

1 500
 (4.50) 

 𝑅𝑑𝑥 =
𝑀

1 500
=

𝐹𝑥 ∙ 200

1 500
=

23 544 ∙ 200

1 500
= 3 139,2 𝑁 (4.51) 
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Obr. 4.61: Působení sil od klopného momentu síly Fx 

Reakce Rdx se přepočítá náhradou nosníkem v rovině y-z na reakce Rgx a Rhx: 

 

Obr. 4.62: Náhradní nosník pro Rdx (rovina y-z) 

 ∑ 𝑧 : 𝑅𝑑𝑥 − 𝑅𝑔𝑥 − 𝑅ℎ𝑥 = 0 (4.52) 

 𝑀𝑔: −𝑅ℎ𝑥 ∙ 2 472 + 𝑅𝑑𝑥 ∙ 1 036 = 0 (4.53) 

 𝑅ℎ𝑥 =
𝑅𝑑𝑥 ∙ 1 036

2 472
=

3 139,2 ∙ 1 036

2 472
= 1 315,6 𝑁 (4.54) 

 𝑅𝑔𝑥 = 𝑅𝑑𝑥 − 𝑅ℎ𝑥 = 3 139,2 − 1 315,6 = 1 823,6 𝑁 (4.55) 
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Výsledná zatížení od síly Fx: 

 

Obr. 4.63: Výsledná zatížení od síly Fx 

4.5.2.2 Zatížení od síly Fy: 

Stanovení reakcí v místě šroubů je pro příčnou sílu Fy analogické ke stanovení reakcí od 

příčné síly Fx uvedené výše, proto zde uvádím pouze výsledné hodnoty.  

 

Obr. 4.64: Výsledná zatížení od síly Fy 

Při působení klopného momentu vyvolaného příčnou silou Fy dochází k osovému namáhání 

šroubů v bodech h a f. 
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4.5.2.3 Zatížení od síly Fz: 

Při působení síly Fz rovnoběžné s osou z směrem vzhůru dochází k osovému namáhání 

šroubů ve všech bodech e, f, g, h, jak je vidět v silovém rozboru na. 

 

Obr. 4.65: Silový rozbor por sílu Fz 

Ke stanovení reakcí v místech šroubů jsem použil opět náhrady pomocí nosníků. Nejprve 

nosníkem v rovině x-z (obr. 4.66), ze kterého jsem stanovil hodnoty reakcí Rcz a Rdz, ze kterých 

jsem pak pomocí použití dalších dvou náhradních nosníků v rovině y-z stanovil výsledné reakce 

Rez, Rfz (obr. 4.67) a Rgz, Rhz (obr. 4.68). 

 

Obr. 4.66: Náhradní nosník pro sílu Fz (rovina x-z) 
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 ∑ 𝑧 : 𝐹𝑧 − 𝑅𝑑𝑧 − 𝑅𝑐𝑧 = 0 (4.56) 

 𝑀𝑑: −𝑅𝑐𝑧 ∙ 1 500 + 𝐹𝑧 ∙ 650 = 0 (4.57) 

 𝑅𝑐𝑧 =
𝐹𝑧 ∙ 650

1 500
=

7 848 ∙ 650

1 500
= 3 400,8 𝑁 (4.58) 

 𝑅𝑑𝑧 = 𝐹𝑧 − 𝑅𝑐𝑧 = 7 848 − 3 400,8 = 4 447,2 𝑁 (4.59) 

 

Obr. 4.67: Náhradní nosník pro sílu Rcz (rovina y-z) 

 𝑅𝑓𝑧 =
𝑅𝑐𝑧 ∙ 1 036

2 472
=

3 400,8 ∙ 1 036

2 472
= 1 425,3 𝑁 (4.60) 

 𝑅𝑒𝑧 = 𝑅𝑐𝑧 − 𝑅𝑓𝑧 = 3 400,8 − 1 425,3 = 1 975,5 𝑁 (4.61) 

 

Obr. 4.68: Náhradní nosník pro sílu Rdz (rovina y-z) 

 𝑅ℎ𝑧 =
𝑅𝑑𝑧 ∙ 1 036

2 472
=

4 447,2 ∙ 1 036

2 472
= 1 863,8 𝑁 (4.62) 

 𝑅𝑔𝑧 = 𝑅𝑑𝑧 − 𝑅ℎ𝑧 = 4 447,2 − 1 863,8 = 2 583,4 𝑁 (4.63) 
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Výsledná zatížení od síly Fz: 

 

Obr. 4.69: Výsledná zatížení od síly Fz 

4.5.2.4 Výsledná zatížení od sil Fx, Fy, Fz a stanovení sil FQ a FAmax: 

Výsledná zatížení pro stanovení maximální boční síly FQ působící na šroub určím pomocích 

vektorových součtů sil ležících v rovině x-y v bodech e, f, g, h. 

Bod e: 

 𝐹𝑄𝑒 = √(
𝑅𝑎𝑥

2
)

2

+ (
𝑅𝑏𝑦

2
)

2

= √6 838,52 + 1 700,42 = 7 046,7 𝑁 (4.64) 

Bod f: 

 𝐹𝑄𝑓 = √(
𝑅𝑏𝑥

2
)

2

+ (
𝑅𝑏𝑦

2
)

2

= √4 933,62 + 1 700,42 = 5 218,4 𝑁 (4.65) 

Bod g: 

 𝐹𝑄𝑔 = √(
𝑅𝑎𝑥

2
)

2

+ (
𝑅𝑎𝑦

2
)

2

= √6 838,52 + 2 223,62 = 7 190,9 𝑁 (4.66) 
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Bod h: 

 𝐹𝑄ℎ = √(
𝑅𝑏𝑥

2
)

2

+ (
𝑅𝑎𝑦

2
)

2

= √4 933,62 + 2 223,62 = 5 411,5 𝑁 (4.67) 

Ze spočítaných bočních sil působících na šrouby vychází, že největší boční síla působí na 

šroub ležící v bodě g. 

 𝐹𝑄𝑔 = 𝐹𝑄𝑚𝑎𝑥 = 7 190,9 𝑁 (4.68) 

Výsledné síly působící v bodech e, f, g, h ve směru osy z: 

Bod e: 

 ∑ 𝑒 = 𝑅𝑒𝑧 = 1 975,5 𝑁 (4.69) 

Bod f: 

 ∑ 𝑓 = 𝑅𝑓𝑦 + 𝑅𝑓𝑧 = 275,2 + 1 425,3 = 1 700,5 𝑁 (4.70) 

Bod g: 

 ∑ 𝑔 = 𝑅𝑔𝑥 + 𝑅𝑔𝑧 = 1 823,6 + 2 583,4 = 4 407 𝑁 (4.71) 

Bod h: 

 ∑ ℎ = 𝑅ℎ𝑥 + 𝑅ℎ𝑦 + 𝑅ℎ𝑧 = 1 315,6 + 359,8 + 1 863,8 = 3 539,2 𝑁 (4.72) 

Ze spočítaných osových sil vychází, že největší osová síla působí na šroub v bodě g. 

 𝐹𝐴𝑚𝑎𝑥 = ∑ 𝑔 = 4 407 𝑁 (4.73) 

Šroubový spoj budu navrhovat pro šroub ležící v bodě g, na který působí největší boční síla 

FQmax i největší osová síla FAmax. Je to dáno tím, že tento bod leží nejblíže těžišti komponenty. 

4.5.2.5 Návrh šroubového spoje 

Návrhové síly pro výpočet šroubového spoje: 

K výpočtu jsem využil znovu diagramy z normy DIN 25201-2 [32] a příručky VDI 2230 Part 1 

[33] uvedené v předchozí kapitole, ale pro tento návrh se vztahují barvy modrá a zelená. 

Vztahy využité k tomuto výpočtu jsou také definované v [32], [33] a byly vysvětleny v kapitole 

4.5.1, proto je na následujících stránkách uveden výpočet jen s nutným komentářem. 
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 𝐹𝑄𝑚𝑎𝑥 = 7 190,9 𝑁 = 7,19 𝑘𝑁 (4.74) 

 𝐹𝐴𝑚𝑎𝑥 = 4 407 𝑁 = 4,4 𝑘𝑁 (4.75) 

Z diagramu (obr. 4.49) pro předběžný návrh šroubu na stránce 99, je vidět, že pracovní bod 

A leží pod křivkou šroubu M20-8.8, proto pro další výpočty uvažuji šroub ČSN EN 4014 M20-

8.8.  

Stupeň využití šroubového spoje: 

 |𝑂𝐴| = √𝐹𝑄𝐴
2 + 𝐹𝐴𝐴

2 = √7,192 + 4,42 = 8,43 𝑘𝑁 (4.76) 

 |𝑂𝐵| = √𝐹𝑄𝐵
2 + 𝐹𝐴𝐵

2 = √8,92 + 5,752 = 10,60 𝑘𝑁 (4.77) 

 
|0𝐴|

|0𝐵|
=

8,43

10,60
∙ 100 = 79,5 % (4.78) 

Potřebná svěrná síla sevřených částí pro přenos boční síly FQ třením: 

 𝐹𝐾 =
𝐹𝑄

𝜇𝑇
=

7 190,9

0,18
= 39 949 𝑁 = 40 𝑘𝑁 (4.79) 

Síla FZ vyjadřující ztrátu předpětí sednutím fZ: 

 

Obr. 4.70: Díly šroubového spoje a velikosti uvažovaných sednutí fZ 
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Celková velikost sednutí v kontaktech je fZm = 47 µ = 0,047 mm. Sednutí způsobené teplotní 

roztažností materiálů je stejné jako při návrhu šroubu pro maximální zatížení drážky 

(fZt = 12,6 µm), viz vztah (4.22) na stránce 103. 

 𝑓𝑍 = 𝑓𝑍𝑚 + 𝑓𝑍𝑡 = 47 + 12,6 = 59,6 𝜇𝑚 = 0,0596 𝑚𝑚 (4.80) 

Poměr délky šroubu ku jeho průměru: 

 
𝐿𝐾

𝑑
=

100

20
= 5 (4.81) 

Pro hodnotu 5 je z grafu (obr. 4.52) na stránce 105 odečteno FZ (45 µm): 

 𝐹𝑍(45 𝜇𝑚) ≅ 17 600 𝑁 (4.82) 

Stanovení FZ (59,6 µm): 

 𝐹𝑍(59,6 𝜇𝑚) = 17 600 ∙
59,6

45
= 23 310 𝑁 = 23,3 𝑘𝑁 (4.83) 

 

Maximální FMmax a minimální FMmin montážní síla předpětí: 

 
𝐹𝑀𝑚𝑖𝑛 = 𝐹𝐾 + 𝐹𝐴𝑚𝑎𝑥 + 𝐹𝑍 = 39 949 + 4 407 + 23 310 = 67 666 𝑁 

= 67,7 𝑘𝑁 
(4.84) 

 𝐹𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝛼𝐴 ∙ 𝐹𝑀𝑚𝑖𝑛 = 1,8 ∙ 67,7 = 121,9 𝑘𝑁 (4.85) 

Odečtená (obr. 4.53, str. 106)  hodnota předepsané montážní síly předpětí FMtab: 

 𝐹𝑀𝑡𝑎𝑏 = 135 𝑘𝑁 (4.86) 

 𝐹𝑀𝑡𝑎𝑏 ≥ 𝐹𝑀𝑚𝑎𝑥 → 135 𝑘𝑁 ≥ 121,9 𝑘𝑁 → 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (4.87) 

 𝑘𝑃 =
𝐹𝑀𝑡𝑎𝑏

𝐹𝑀𝑚𝑎𝑥
> 1 →

135

121,9
= 1,11 > 1 → 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (4.88) 

Stanovení minimální svěrné síly FKmin: 

 𝐹𝐾𝑚𝑖𝑛 =
𝐹𝑀𝑡𝑎𝑏

𝛼𝐴
− 𝐹𝑍 − 𝐹𝐴 =

135

1,8
− 23,3 − 4,4 = 47,3 𝑘𝑁 (4.89) 

 𝐹𝐾𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝐹𝐾 → 47,3 𝑘𝑁 ≥ 40 𝑘𝑁 → 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (4.90) 

 𝑘𝑆 =
𝐹𝐾𝑚𝑖𝑛

𝐹𝐾
> 1 →

47,3

40
= 1,18 > 1 → 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (4.91) 
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Protože v tomto výpočtu vychází menší síly než u výpočtu šroubu pro maximální zatížení 

drážky a zároveň uvažuji stejné rozměry rámu komponenty i kamene není třeba dělat kontrolu 

na otlačení.  

Stanovení potřebného utahovacího momentu MA: 

 𝑀𝐴 = 𝐹𝑀𝑡𝑎𝑏 ∙ [0,16 ∙ 𝑃 + 0,58 ∙ 𝑑2 ∙ 𝜇𝐺 +
𝐷𝐾𝑀

2
∙ 𝜇𝐾] (4.92) 

 𝐷𝐾𝑀 =
(𝑑𝑤 − 𝑑ℎ)

2
=

26,2 − 21

2
= 2,6 𝑚𝑚 (4.93) 

• dw = maximální třecí průměr šroubu, pro šroub M20 = 26,2 mm 

• dh = průměr díry podložky pod šroubem, pro podložku 20 ČSN EN ISO 7089 = 21 mm 

• d2 = střední průměr závitu M20 = 18,376 mm 

• P = rozteč závitu M20 = 2,5 mm 

 𝑀𝐴 =
135 000

1 000
∙ [0,16 ∙ 2,5 + 0,58 ∙ 18,376 ∙ 0,09 +

2,6

2
∙ 0,09] = 199,3 𝑁𝑚 (4.94) 

Odečtená (obr. 4.55, str. 108) hodnota dovoleného utahovacího momentu MAred: 

 𝑀𝐴𝑟𝑒𝑑 = 313 𝑁𝑚 (4.95) 

 𝑀𝐴𝑟𝑒𝑑 ≥ 𝑀𝐴 → 313 𝑁𝑚 ≥ 199,3 𝑁𝑚 → 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (4.96) 

Šroubový spoj navržený pro uchycení komponenty o hmotnosti 800 kg s nesymetricky 

umístěným těžištěm je realizovatelný šroubem ČSN EN ISO 4014 o velikosti M20x140-8.8, 

protože byl cíl maximalizovat délku sevření, je nutné použití distanční trubky o délce 72 mm, 

ta si dále vyžádá použití podložek 20 ISO 7089 a 20 ISO 7093, větší podložka 20 ISO 7093 bude 

umístěna mezi rámem komponenty a distanční trubkou a menší 20 ISO 7089 bude pod hlavou 

šroubu. Obě podložky mají tvrdost 200 HV, vzhledem k třídě pevnosti šroubu 8.8 a třídě 

pevnosti kamene 8 [32] (výkres tohoto kamene je v příloze [IV]). Matice bude nahrazena 

nenormalizovaným závitovým kamenem o třídě pevnosti 8 z důvodu snížení kontaktních tlaků. 

Šroub bude předepjatý na předepsanou montážní sílu FMtab = 135 kN a bude dotahován 

momentem MA = 199,3 Nm. Výkres umístění této komponenty je v příloze [II]. 
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4.6 Zhodnocení návrhu střešního upevňovacího rozhraní 

Navrhnul jsem nové řešení rozhraní (drážku) pro upevňování střešních komponent, které 

přináší řadu výhod. Mezi kterými je nejjednodušší montáž ze všech uvedených variant a s ní 

související možnost bezproblémového připevnění velmi těžkých komponent, jako jsou 

dokonce i několikatunové transformátory, pomocí minimálního množství šroubů. Největší 

šrouby, které lze do drážky umístit jsou šrouby M24, spodní hranice šroubů není omezena. 

Další velkou výhodou je již dříve několikrát zmiňovaná průběžnost drážky po celé délce vozidla 

zajišťující variabilitu střešního prostoru po celou dobu provozu vozidla. Takže výměny 

komponent, nebo přidání nových v průběhu životního cyklu vozidla jsou jednoduší. Výhodou 

také je tvar zabraňující většímu ukládání nečistot v prostoru drážky, a následné důlkové korozi. 

Navržená drážka má z mého pohledu dvě hlavní nevýhody. První z nich je nárůst hmotnosti, 

v porovnání s vyráběnými variantami a s ním související vyšší spotřeba materiálu. Druhou 

nevýhodou může být problematická výroba tohoto typu drážky vzhledem k značným 

tloušťkám jejích stěn. Bohužel nejsem schopen stoprocentně říct, jestli dnešní technologie 

protlačování hliníku by podobnou drážku dokázaly vyrobit nebo ne, a pokud ano, je otázkou 

kolik světových výrobců by to bylo. Obě dvě tyto nevýhody by částečně odstranilo zpřesnění 

výpočtu dokonalejším výpočtovým modelem, který by umožnil přesnější optimalizaci rozměrů 

a jejich zmenšení. Protože drážka pro současné navržené rozměry je v hodně místech až příliš 

předimenzována.  

S rychlím vývojem technologií protlačování hliníku by navržená drážka nemusela dlouho 

být technologickým problém, pokud už není bezproblémově vyrobitelná dnes. Své uplatnění 

by mohla najít například na nových vozidlech dodávaných do USA, kde železnice v posledních 

letech roste na oblibě a stejně tak tam roste počet elektrifikovaných tratí. USA uvádím 

záměrně z důvodu, že většina tamních tratí je vyšších nápravových tříd zatížení, než s jakými 

se setkáme v Evropských železničních systémech, takže by nárůst hmotnosti skříně nebyl 

takovým problém. A variabilní uspořádání střechy by tam také mohlo být dobře využitelné 

vzhledem k několika klimatickým pásům a rozdílným provozním podmínkám vozidel. V Evropě 

je otázkou, jaké překážky z hlediska celkové konstrukce vozidla by navýšení hmotnosti o 200–

300 kg znamenalo, ať už se jedná o nepatrně vyšší nápravové tlaky nebo zvýšení spotřeby 

elektrické energie v důsledku nárůstu hmotnosti, či vyšších dynamických namáhání 

způsobených přidáním hmotnosti na střechu vozidla.  

Pokud by problém s nárůstem hmotnosti byl pro některé výrobce nepřijatelný, nabízí se 

dvě možná řešení. Prvním je drážku odfrézovat a nechat ji pouze v místech navrženého 

umístění komponent, protože je na tento typ zatížení dimenzována a využít tak jen části jejích 

výhod. Anebo stanovit nižší maximální zatížení, jaká by mohla nastat, například v případě, má-

li vozidlo standardně umístěný transformátor pod podlahou, a vyrobit drážku ve variantě pro 

nižší únosnost s menšími rozměry. 
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5 ZÁVĚR 

Diplomová práce Optimalizace rozmístění a upevnění komponent výzbroje elektrické 

jednotky měla dva hlavní úkoly, jedním bylo navrhnout elektrickou nízkopodlažní jednotku pro 

regionální dopravu, s optimálním rozložením komponent na jednotlivých vozech. Druhým 

úkolem bylo navrhnout, pro komponenty umísťované na střechu navrženého vozidla, 

konstrukční řešení upevňovacího rozhraní. 

Výsledkem prvního úkolu je moderní dvousystémová elektrická nízkopodlažní jednotka, 

která kombinuje vysokou přepravní kapacitu s nízkou hmotností. Jednotka je navržena pro 

provoz v České Republice, a v základní variantě je třívozová s uspořádáním pojezdu 𝐵0
´ 2´̅2´̅𝐵0

´ , 

takže využívá Jakbosovy podvozky, které jsou navíc s vnitřním rámem z důvodu další úspory 

hmotnosti. Optimálním rozložením komponent na jednotlivých vozech nové jednotky bylo 

dosaženo jednak minimální délky kabeláže a chladících okruhů, ale také přitížení trakčních 

podvozků za účelem co nejvyšší poměrné adhezní hmotnosti (53 % prázdná a 50 % obsazená), 

při současném splnění maximální nápravové hmotnosti nižší než 20 tun na nápravu (maximum 

jednotky je 18,75 tun na nápravu). Díky těmto hodnotám nápravových zatížení může být 

navržená jednotka provozována na všech elektrifikovaných tratích v ČR. Srovnáním navržené 

jednotky s jednotkou využívající podvozky klasické koncepce ukázalo, že tento typ uspořádání 

přináší výrazné snížení hmotnosti (28 %), při minimální ztrátě kapacity (13 %). Což bylo hlavním 

cílem návrhu. V současné době je stále většina elektrických jednotek klasické koncepce, bez 

Jakobsových podvozků. V blízké budoucnosti, se ale pravděpodobně bude většina vozidel 

regionálního zaměření navrhovat v podobném uspořádání jako vozidlo mnou navržené, 

protože velká úspora hmotnosti, přinese výrazné snížení provozních nákladů. K úspoře 

nákladů dojde i při pořízení vozidla, protože díky své koncepci přináší úsporu jednoho 

trakčního a jednoho běžného podvozku.  

Výsledkem druhého úkolu je nové upevňovací rozhraní pro těžké střešní komponenty, 

které kombinuje výhody řešeních vyráběných, a zároveň odstraňuje nevýhody řešeních 

používaných. Navržené řešení nabízí snadnou montáž šroubů do velikosti M24, variabilní 

uspořádání střechy, minimální možnosti pro vznik koroze a je dostatečně pevné na to, aby 

mohlo být použito i v jiných variantách, jako například odfrézované, s důrazem na snížení 

hmotnosti. Jeho největší přinos vidím ve zmíněné variabilitě střešní prostoru, která i po 

desetiletích provozu zajistí snadnou výměnu komponent za nové. Přínosem tohoto návrhu 

také je, že vyvrací obavy z letmo uložených upevňovacích ploch, protože navržené řešení 

pevnostně vyhovělo i pro kombinace zatížení, které v reálném provozu téměř nikdy 

nenastanou. Nevýhody nového řešení jsou dvě, problematická výroba způsobená velkým 

rozdílem tlouštěk jeho stěn a velký nárůst hmotnosti v porovnání s variantami dnes 

vyráběnými. Obě dvě tyto nevýhody, by ale měly být odstranitelné dalším vývojem tohoto 

typu řešení, jako je optimalizací jeho tvaru, nebo jinak definovanými zatíženími. Protože 

v současné verzi je drážka navržená i pro upevnění například transformátoru, ale kdyby byla 
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použita na vozidle, jako bylo vozidlo navržené s transformátorem umístěným pod podlahou, 

tak by mohla být vyrobena v menší verzi, pro menší zatížení, kde by její nevýhody byly z velké 

části potlačeny úplně.  
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