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Abstrakt
Práce předkládá ideový návrh nového úzkorozchodného motorového vozu pro specifika
provozu na jindřichohradeckých úzkokolejkách. Rešeršní část práce je věnována popisu historických a soudobých úzkokolejných motorových vozů v České republice i zahraničí. Návrhová
část pak popisuje volbu uspořádání vozidla, jeho trakčních vlastností a vypružení. Důraz je
kladen na koncepční řešení podvozku. Výpočtové předpoklady jsou následně ověřeny pomocí
počítačových simulací s využitím MBS softwaru Simpack.

Abstract
The work presents a conceptual design of a new narrow-gauge railcar for the specifics
of operation Jindřichův Hradec narrow-gauge railways. The study part of the thesis is devoted
to the description of historical and contemporary narrow-gauge railcar in the Czech Republic
and abroad. The design part of the work describes the choice of vehicle layout, its traction
properties and suspension. Emphasis is placed on the conceptual solution of the bogie. The
calculation conditions are then verified by computer simulations using MBS software
Simpack.
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1. Úvod
Ani moderní doba 21. století nestaví úzkorozchodné dráhy s rozchodem koleje pouhých
760 mm mimo hru. Jako důkaz mohou posloužit úzkorozchodky našich rakouských sousedů,
např. Mariazellerbahn, Zillertalbahn či Pinzgauerbahn. V České republice můžeme nalézt pravidelný provoz na třech tratích s tímto tzv. bosenským rozchodem. Dvě z nich mají svůj počátek
na jihu Čech v Jindřichově Hradci, odkud se vydávají do Nové Bystřice a do Obrataně. Třetí se
pak nalézá v Osoblažském výběžku a vede z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy.
Na první dvě jmenované dráhy, tzv. jindřichohradecké úzkokolejky, je zaměřena právě
tato práce. Jejím cílem je vytvořit ideový návrh nového motorového vozu, který by morálně a
technicky odpovídal současné době a vyhovoval by specifikám provozu na zmiňovaných úzkokolejných tratích. Současným trendem v dopravě, který nelze při návrhu vozidla opomenout, se
bezesporu stává ústup od spalovacích motorů a upřednostňování využití elektrické energie například formou hybridních pohonů či akumulátorových vozidel.
K naplnění výše uvedeného cíle je práce rozčleněna do následujících navazujících tematických celků:
•

rešerše existujících vozidel

•

definice základních požadavků na nové vozidlo

•

návrh základního uspořádání vozidla (rozměry, hmotnosti, dispozice vnitřního
uspořádání)

•

analýza energetických nároků a stanovení požadavků na trakční vlastnosti vozu

•

úvodní projekt vybraných sestav a uzlů mechanické části (koncepce podvozku,
vypružení, pohonu a brzdy)

•

vytvoření MBS modelu vozidla a jeho využití k ověření bezpečnosti proti vykolejení pomocí výpočtových simulací

1
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2. Úzkorozchodné motorové vozy s rozchodem 760 mm
Snahy o provozní úspory a zúčelnění železniční dopravy vedly již na počátku 20. století
k pokusům o konstrukci a provoz motorových vozů. Zvláštní význam mělo toto snažení
zejména pro lokální dráhy, na kterých vedlo ke zrychlení přepravy osob a ke zvýšení hospodárnosti provozu. Motorizace se tak nevyhnula ani úzkorozchodným drahám, pro které byly navrhovány motorové vozy odvozené od normálněrozchodných provedení. Inspiraci našli konstruktéři v dopravě silniční a přišli s nápadem postavit „kolejový autobus“1.

2.1 Motorový vůz M 11.0
Prvním úzkorozchodným modelem motorového vozu s rozchodem 760 mm z produkce
závodu Tatra Kopřivnice se stala řada M11.0 (odvozená od řady M120.3 pro normální rozchod).
Mezi lety 1928-1932 bylo vyrobeno devět těchto dvounápravových vozidel, která si pro umístění stanovitě strojvedoucí ve věži nad střechou vozu vysloužila přezdívku „věžák“. V provozu
pak sloužily na úzkokolejných tratích v Jindřichově Hradci, Osoblaze a na Boržavské dráze
v Podkarpatské Rusi. [1]
Vůz obdržel řadový šestiválcový zážehový motor Tatra 10 chlazený vodou. Mechanický
přenos výkonu zajišťovala čtyřstupňová převodovka s tzv. výkyvným převodem. Pohon jednoho hnacího dvojkolí byl proveden pomocí reverzační nápravové převodovky s kuželovým
soukolím. Maximální rychlost vozidla činila 40 km/h, jeho brždění obstarávala tlaková brzda
soustavy Knorr. [1]
Spodek vozu tvořily snýtované ocelové profily, na kterých spočívala dřevěná kostra
skříně. Ta byla z vnější strany oplechována a vyztužena ocelovými prvky. Prostor pro cestující
disponoval 32 místy 3. třídy a k jeho vytápění sloužily horké spaliny od motoru. Dvojkolí s obručovými koly o průměru 620 mm byla uložena ve valivých ložiscích a vedena pomocí rozsoch.
Vypružení vozu tvořily listové pružnice. [2]

Ministerstvo železnic si pod pojmem kolejový autobus představovalo vozidlo s jednou hnací nápravou, výkonem
do 88 kW a hmotností do 15 tun. [1]
1

2
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2.2 Motorový vůz M 21.0
Objednávka vývoje dalšího typu motorového vozu, který by doplnil vozový park úzkokolejek s rozchodem 760 mm, přišla 2.8.1935 opět do kopřivnické Tatry. Jednalo se o vozidlo
s označením M 21.0, které vycházelo (stejně jako předchůdce M 11.0) z konstrukce normálněrozchodných motorových vozů. Konkrétně se jednalo o příbuzné řady M 120.4 a M 130.2,
s nimiž úzkokolejná varianta sdílela osvědčený reverzační motor a čtyřstupňovou planetovou
převodovku. Celkem bylo nakonec mezi lety 1936-1948 vyrobeno devět kusů těchto vozidel
určených pro Boržavskou dráhu a pro úzkokolejky v Osoblaze a v Jindřichově Hradci. [1] [3]
Celokovová svařovaná skříň vozu se dvěma čelními stanovišti strojvedoucího a dvěma
oddíly pro cestující spočívá na dvou dvounápravových podvozcích, z nichž jeden je hnací a
druhý běžný. Vedení dvojkolí v podvozcích je zajištěno pomocí rozsoch, odpružení dvojkolí
pak obstarávají listové a vinuté pružnice v sériovém řazení. Způsob umístění skříně vozu na
podvozky našel inspiraci u běhounů parních lokomotiv: uložení je provedeno pomocí tzv. kulové torny a dvojice kluznic. [1] [3]
K pohonu vozidla sloužil benzinový řadový šestiválcový motor, který umožňoval reverzaci chodu. Tím odpadla potřeba použít složitější nápravovou převodovku umožňující změnu
směru jízdy vozidla. Výfukové plyny od motoru sloužily jako vytápěcí médium vozu. [3]

Obr. 1 – Motorový vůz M 21.004 při návštěvě trati J.Hradec – N.Bystřice, před Blažejovem 25.9.2010

3
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Motorové vozy byly postupně vyřazovány z provozu mezi lety 1958 až 1965. Avšak
jako provozní stroj je dodnes možné spatřit na Čiernohronské lesní železnici motorový vůz
M 21.004, který při své rekonstrukci obdržel nové provedení pohonného ústrojí2 včetně nového
motoru. Do provozního stavu ve formě přípojného vozu byl předělán i stroj M 21.007, jenž
dnes slouží rovněž na Čiernohronskej železnici. Dnešních dnů se také dožil nepojízdný vůz
M 21.006 Povážské lesné železnice a vrak vozidla s označením M 21.003, který se v současnosti nalézá v odstavné hale jindřichohradeckých úzkokolejek v Lovětíně. [1] [12]

2.3 Motorový vůz VT 31-35 (ÖBB 5090)
S požadavkem na pořízení nových vozidel, která by umožňovala efektivní přepravu
osob, přišlo v 70. letech minulého století vedení úzkokolejné dráhy Murtalbahn v rakouské
spolkové zemi Štýrsko. Objednali si proto nové motorové vozy3, které následně dodala vídeňská firma Stahlbau Knotz pod označením VT 31-35 (ÖBB 5090). [4]

Obr. 2 – Dvojkolí vozu VT 31-35 (5090) s pohonem
(zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stlb_VT_bogie.jpg
Herbert Ortner, Vienna, Austria / CC BY-SA [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/]; oříznuto )

Jedná se o čtyřnápravové vozidlo se dvěma hnacími podvozky. Přenos výkonu je dieselelektrický. Šestiválcový spalovací motor MAN s výkonem 235 kW při 2 100 otáčkách za minutu pohání trakční generátor značky BBC o výkonu 212 kW (při 2 100 ot./min). V každém
podvozku je pak umístěn jeden trakční stejnosměrný motor BBC o hodinovém výkonu 92 kW,
který pohání převodovkami Gmeinder obě dvojkolí (skupinový pohon). [4] [17]

2
3

Hydrostatický přenos výkonu využívající motor John Deer [12]
První vůz byl předán do provozu v únoru roku 1981 [11]

4
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Vůz disponuje 64 místy k sezení a 36 místy na stání a byl navržen pro provoz bez průvodčích (jen se strojvedoucím). Vzhledem k provozním předpokladům nebyl ani vybaven toaletou. Dodávka těchto vozidel (s různými konstrukčními odlišnostmi) se nakonec rozšířila i na
další úzkokolejné dráhy v Rakousku, např. na Zillertalbahn. Do dnešních dnů je možné tyto
vozy (i v různých modifikacích) spatřovat v provozu. [4]
Tabulka 1 - Technické údaje motorového vozu VT 31-35 (ÖBB 5090) [4] [17]

Rozchod
Uspořádání
Výkon motoru
Hmotnost
Maximální rychlost
Trvalá tažná síla
Délka přes nárazníky
Šířka
Výška
Průměr hnacích kol
Vzdálenost otočných čepů
Rozvor podvozku
Typ brzdy

760 mm
B´B´
235 kW
29 000 kg
70 km/h
26,5 kN
17 730 mm
2 424 mm
3 565 mm
700 mm
10 030 mm
1 700 mm
elektrická odporová, samočinná tlakovzdušná

Obr. 3 – Typový nákres motorového vozu VT31-35 (ÖBB 5090) [17]
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2.4 Motorový vůz M 27.0 (805.9)
Motorové vozy výrobní řady A20D-P (dle polského systému značení MBxd2) byly mezi
lety 1984–1986 produkovány lokomotivkou FAUR (23. August Werke) v rumunské Bukurešti.
Celkem 32 vyrobených kusů těchto vozů našlo své původní provozní uplatnění na polských
úzkorozchodných železnicích. [5] [7]
Do České republiky se tato vozidla dostala v letech 2005-2006, kdy došlo k zakoupení
čtyř vozů společností Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. (dále jen JHMD). Dva z nich disponovaly rozchodem 1 000 mm (MBxd2-303 a 305), zbylé dva pak rozchodem 750 mm (MBxd2213 a 223). Motorový vůz s původním označením MBxd2-213 byl přeznačen na M 27.001 a
po nezbytných opravách sporadicky zasahoval do provozu jindřichohradeckých úzkokolejek,
než byl společně se zbylými vozy rekonstruován do současné podoby. [7]

Obr. 4 – Motorový vůz M27.001 ve stavu před rekonstrukcí, Jindřichův Hradec 26.7.2010
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2.4.1 Technický popis vozu ve stavu před rekonstrukcí
Vozidlo je skříňového typu vyhovující průjezdnému průřezu dle TNŽ 28 0326. Skříň je
samonosná se svařovanou kostrou sestavenou pomocí uzavřených ocelových profilů. Vnější
opláštění skříně je provedeno pomocí plechů. Svařovaný rám vozu je tvořen mezi představky
dvěma hlavními a dvěma vedlejšími podélníky, které jsou spojené pomocí příčníků. Samotné
představky pak tvoří hlavní příčníky a čelníky doplněné o středové podélníky k přenosu sil od
spřahovacího ústrojí. Na obou čelech vozu se pak nacházejí stanoviště strojvedoucího a spřáhla
bosenského typu4. Nástupní prostory se nalézají na krajích vozidla vedle stanoviště strojvedoucího a dále pak mezi dvěma nestejně velkými oddíly pro cestující. [8] [23]

Obr. 5 – Podvozek motorového vozu M27.0 (bez komponent sekundárního vypružení a brzdy)

Skříň vozu spočívá na dvou dvounápravových podvozcích, z nichž jeden podvozek je
hnací. Rámy podvozků jsou svařované a jsou tvořené trubkovými profily uspořádanými do
tvaru písmene H. Dvojkolí jsou v rámu vedena pomocí kyvných ramen. Jeden konec ramene
je upevněn do rámu podvozku pomocí pryžokovového kloubu, druhý konec pak tvoří ložiskovou skříň a konzolu pro uložení primárního vypružení. Nápravová ložiska jsou tvořena párem
jednořadých válečkových ložisek bez vůlí, a tak příčné či radiální pohyby dvojkolí závisí jen
na pružnosti pryžokovového kloubu [8] [23]
Přenos tažných (resp. tlačných) sil mezi podvozkem a hlavním rámem vozidla je realizován otočným čepem. Všechna dvojkolí jsou jednostranně (z vnitřní strany) brzděna špalíkovou brzdou se dvěma brzdovými válci v každém podvozku. [8]

4

V původním polském provedení bylo tažné a narážecí ústrojí tvořeno nárazníkem a hákem
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Obr. 6 – Detail provedení sekundárního vypružení (bez tlumiče)

Primární i sekundární vypružení vozu je zajištěno pomocí šroubovitých pružin a pryžových podložek. Primární vypružení tvoří dvě paralelně řazené pružiny (tzv. duplexní pružina)
vedené svislým čepem. Sekundární vypružení (viz Obr. 6) zajišťují v každém podvozku čtyři
paralelně řazené pružiny. Tyto pružiny jsou pak doplněny o paralelně zařazený hydraulický
tlumič typu P8B. Samotná skříň vozu pak spočívá na vypružených kluznicích nacházejících se
na bocích rámu podvozku. [8] [23]

Obr. 7 – Detail vedení dvojkolí pomocí kyvného ramene, detail primárního vypružení
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Hnací ústrojí vozidla (viz Obr. 8) je umístěno pod rámem skříně a pohání skupinově dvě
nápravy v jednom hnacím podvozku. Základ tvoří spalovací motor RÁBA-MAN

5

(1) a re-

versační hydromechanická převodovka typu Clark (2) s označením 16 HRS 5302-704. Na výstup hydromechanické převodovky navazuje pomocí kloubového hřídele přídavná redukční
jednostupňová převodovka R1-A20DP (3), která přizpůsobuje převod mezi hydromechanickou
a nápravovou převodovkou. Následuje další převodovka typu 2A100 (4), která je umístěna na
vnitřní nápravě a která je poháněná kloubovým hřídelem. Její provedení je dvoustupňové (čelní
a kuželové ozubení) přičemž slouží zároveň jako převodovka rozvodová a nápravová. Pomocí
dalšího krátkého kloubového hřídele je z této převodovky 2A100 poháněna i jednostupňová
nápravová převodovka 1A100 (5) vnější hnací nápravy. [5] [8]

5

6

4

3

2

1

Obr. 8 – Schéma pohonu motorového vozu M27.0 před rekonstrukcí
1 – motor, 2 – hydromechanická převodovka Clark, 3 – přídavná (redukční) převodovka R1-A20DP,
4 – nápravová převodovka typu 2A100, 5 – nápravová převodovka typu 1A100, 6 – kloubový hřídel

5

Typ D2156HM6U s výkonem 141 kW při 2 100 otáčkách za minutu.
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Tabulka 2 - Technické údaje motorového vozu před rekonstrukcí [5][8]

Rozchod
Uspořádání
Výkon spalovacího motoru
Hmotnost se 2/3 zásob
Maximální rychlost
Maximální tažná síla na háku
Délka přes nárazníky
Šířka
Výška
Průměr hnacích kol
Vzdálenost otočných čepů
Rozvor podvozku
Typ tlakové brzdy
Brzdící váha – režim P / režim r
Minimální poloměr oblouku

750 / 760 mm
B´2´
141 kW
24 000 kg
50 km/h
51,5 kN
15 920 mm
2 400 mm
3 300 mm
750 mm
9 000 mm
1 700 mm
KNORR
20 t / 7+7 t
75 m (omezenou rychlostí 50 m)

2.4.2 Rekonstrukce motorového vozu
Všechny čtyři motorové vozy M 27.0 ve vlastnictví společnosti JHMD prošly celkovou
rekonstrukcí, kterou provedla firma 4RAIL, a.s. Vozidla dorazila do dílen v Českých Budějovicích v květnu roku 2013, zkušební provoz prvních zrekonstruovaných vozů započal v dubnu
následujícího roku. [9] [10]

Obr. 9 – Motorový vůz M27.0 po rekonstrukci, u Horního Skrýchova 25.9.2015

10

Jan OLIVA
2020/2021

Úzkorozchodný motorový vůz
pro regionální dopravu

ČVUT
Fakulta strojní

Obr. 10 – Repasovaný podvozek modernizovaného vozu s nápravovou převodovkou typu 2A100
(bez namontovaného hydromotoru)

Z původního provedení motorového vozu byly při rekonstrukci zachovány pouze hlavní
rám a podvozky včetně své výstroje: brzdových komponent a nápravových převodovek. Hydromechanický přenos výkonu byl nahrazen přenosem hydrostatickým a oba podvozky se staly
současně hnacími. Vůz je rovněž netypický svou vizuální podobou s kulatými neotvíratelnými
okny inspirovanými ponorkou. Své místo našla na střeše vozidla i klimatizační jednotka.
Základem nového hnacího ústrojí (viz Obr. 11)

je šestiválcový spalovací motor

TEDOM TD 242 R6H TA26, na jehož výstup navazuje hydrogenerátor – dvojité čerpadlo Parker PV270. Přes hydraulický regulátor CHVALIS putuje tlakový olej do hydrostatických motorů Parker F12-250, které se nalézají na vstupech převodovek 2A100 místo původních kloubových hřídelů. Z těchto převodovek (umístěných na vnitřních hnacích dvojkolích) jsou pomocí krátkých kloubových hřídelů poháněny převodovky typu 1A100 na vnějších hnacích dvojkolích vozidla. [11]
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Obr. 11 - Schéma pohonu motorového vozu M27.0 po rekonstrukci
1 – hydrostatický motor F12-250, 2 – vedení tlakového oleje, 3 – spalovací motor TEDOM,
4 – nápravová převodovka typu 2A100, 5 – nápravová převodovka typu 1A100, 6 – kloubový hřídel,
7 – hydrogenrátory PV270

Tabulka 3 – Technické údaje motorového vozu po rekonstrukci [6] [11]

Rozchod
Uspořádání
Výkon a typ spalovacího motoru
Hmotnost – prázdný / obsazený
Maximální rychlost
Maximální tažná síla na obvodu jednoho dvojkolí
Délka přes nárazníky
Šířka
Výška
Průměr hnacích kol – nové / opotřebované
Vzdálenost otočných čepů
Rozvor podvozku
Typ tlakové brzdy
Brzdící váha – režim P / režim r
Minimální poloměr oblouku

12

750/760 mm
B´B´
242 kW, Tedom TD 242 R 6 H
28 600 / 34 000 kg
60 km/h
23 kN
15 920 mm
2 400 mm
3 650 mm
750 / 690 mm
9 000 mm
1 700 mm
DAKO
20 t / 7+7 t
75 m (omezenou rychlostí 40 m)
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2.5 Srovnání parametrů motorových vozů s rozchodem 760 mm
Tabulka 4 – Srovnání parametrů motorových vozů [2] [3] [4] [5] [6] [8] [11] [17] [25]

VŮZ /
PARAMETR

VT 31-35

M 27.0
před rekonstrukcí

M 27.0
rekonstrukce

M 21.0

M 11.0

29 000

24 400

28 600

16 340

7 200

17 730
přes spřáhlo

15 300

15 300

12 990

7 440

Šířka skříně
[mm]

2 424

2 400

2 400

2 400

2 240

Výška (nad T.K.)
[mm]

3 565

3 300

3 650

3050

3 550

Uspořádání
pojezdu

B´B´

B´2´

B´B´

B´2´

1A

Rozvor podvozku
[mm]

1 700

1 700

1 700

1800

-

Vzdálenost
otočných čepů
[mm]

10 030

9 000

9 000

8 200

rozvor 4000

Přenos výkonu

dieselelektrický

hydromechanický

hydrostatický

mechanický

mechanický

70

50

60

40

40

64

52

38

38

32

Hmotnost
(prázdný vůz)
[kg]
Délka skříně
[mm]

Max. rychlost
[km/hod]
Počet míst
k sezení
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3. Elektrické jednotky s rozchodem 760 mm
Za zástupci elektrických vozidel pro přepravu osob na drahách s rozchodem 760 mm se
musíme vydat za hranice České republiky. Jako příklad uveďme dolnorakouskou dráhu Mariazellerbahn.

3.1 ET 1-9
Zadání na dodávku nových vozidel pro úzkorozchodnou železnici Mariazellerbahn provozovanou pod hlavičkou společnosti NÖVOG (Niederösterreichische Verkehrsorganisationsgesellschaft m.b.H.) obdržela firma Stadler Rail, a to v roce 2010. Nově vyrobené elektrické
jednotky byly dráze následně dodány mezi lety 2012–2013 v počtu devíti kusů pod označením
ET 1 – 9. Rovněž obdržely poetický název Himmelstreppe, neboli „nebeské schody“. Všechny
soupravy jsou z více než šedesáti procent nízkopodlažní a dvě jednotky jsou svým provedením
interiéru uzpůsobeny pro letní turistický provoz – pro přepravu kol. Celá flotila zároveň umožnuje vícenásobné řízení a dopravu přípojných (panoramatických) vozů. [13] [14]
Jednotky jsou tříčlánkové s uspořádáním pojezdu Bo´2´2´Bo. Dva podvozky jsou tedy
hnací s individuálním pohonem dvojkolí, zbylé dva podvozky umístěné pod prostředním částí
vozidla jsou běžné. Čelní články pak spočívají na hnacím podvozku na straně jedné, na skříni
prostředního článku na straně druhé (viz Obr. 12). [14]

2

1

3

1

4

Obr. 12 – Schéma elektrické jednotky ET 1 – 9
1 – čelní článek jednotky. 2 – prostřední článek jednotky se sběrači, 3 – hnací podvozek 4 – běžný podvozek

Skříně vozů jsou vyrobeny z hliníkových protlačovaných profilů a jsou otočně uloženy
na podvozcích. Sekundární vypružení je provedeno jako vzduchové. Primární vypružení pak
tvoří dvojice paralelně řazených vinutých pružin ve spojení s rovněž paralelně zařazeným tlumičem. Vedení dvojkolí je provedeno pomocí kyvných ramen.
14
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Obr. 13 – Elektrická jednotka ET 1-9 „Himmelstreppe“
(zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:N%C3%B6vog_ET1_Himmelstreppe_Winterbach.jpg
Ggrexy / CC BY-SA [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/]; oříznuto )

Pro brzdění jednotky je použita kotoučová brzda. Hnací podvozky mají umístěny brzdový kotouč pouze v jednom kole každého dvojkolí. Běžné podvozky jsou vybaveny jedním
brzdovým kotoučem na každé nápravě.
Tabulka 5 – Technické údaje elektrické jednotky ET 1 – 9 [14]

Rozchod
Uspořádání
Napájecí soustava
Maximální rychlost
Maximální výkon na obvodu kol
Délka přes nárazníky
Šířka
Průměr kol – nové
Rozvor podvozku – hnací / běžný
Výška podlahy nad temenem kolejnice
Míst k sezení / sklopná sedadla
Míst ke stání (4 osoby / m2)

760 mm
Bo´2´2´Bo´
6,5 kV AC, 25 Hz
80 km/h
1 200 kW
50 740 mm
2 650 mm
770 mm
2 200 / 1 900 mm
400 / 980 mm
116 / 11
113
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4. Alternativní jednotky pro rozchod 760 mm
Ani „úzkému“ rozchodu se nevyhýbají moderní a technicky soudobé koncepce provozovaných vozidel. Spatřit je můžeme v sousedních německy mluvících státech. Zaměřme se
v následující kapitole na tyrolskou železnici Zillertalbahn a na její plány s vlaky na vodík.

4.1

Vodík jako palivo
Necelých 32 kilometrů dlouhá úzkokolejná železnice Zillertalbahn s rozchodem

760 mm putuje údolím Zillertal z Jenbachu do konečné stanice Mayrhofen. Neslouží jen turistům k výletům do tyrolské krajiny, ale i k pravidelnému dojíždění6. Provozovatelem a vlastníkem dráhy je společnost Zillertaler Verkehrsbetriebe AG. Provoz v současnosti zajištují
dvou- až třívozové vratné soupravy tažené dieselovou lokomotivou či soupravy motorových
vozů. [15] [16]
Stálý nárůst cestujících však již vyžaduje obnovu nejen infrastruktury, ale rovněž i vozového parku. Roku 2015 tak bylo rozhodnuto o elektrifikaci tratě. Bohužel si stavba trakčního
vedení podél trati nezískala sympatie místních obyvatel. Do úvahy tedy přišly alternativní možnosti – dvousilové vozidlo a hybridní vodíkový vlak. [16]
Nové, elektricky poháněné jednotky mají být čtyřdílné s maximální délkou 75 metrů a
se schopností průjezdu obloukem s minimálním poloměrem 80 metrů. Celkový výkon na obvodu všech poháněných dvojkolí musí být minimálně 1 000 kW a rozjezdová tažná síla má mít
velikost 150 kN7. [16]
První varianta modernizace provozu úzkokolejky počítá s částečnou elektrifikací tratě
střídavým proudem o napětí 25 kV a frekvenci 50 Hz. Úseky, ve kterých není vhodné a není
možné trolejové trakční vedení s ohledem na místní podmínky postavit, by vozidla překonávala
pomocí dvou trakčních baterií, a to s kapacitou každé z nich o velikosti 42 kWh. [16]
Druhý koncept obnovy dráhy zahrnuje elektrické jednotky využívající palivový článek
s vodíkovým palivem. Zkapalněný vodík o tlaku 350 barů bude v množství 150 kg umístěn
v tlakových lahvích na střechách vozů. Špičkový výkon potřebný k dosažení zrychlení 1 m/s2,
které povede ke zkrácení jízdních dob, bude pokrýván z přídavných baterií. Zároveň do nich
bude ukládána energie při rekuperačním brzdění. [16]

6
7

Taktový jízdní řád dosahuje ve špičce třicetiminutových intervalů. [15]
Dle těchto parametrů bylo navrženo porovnávací stejnosměrně napájené vozidlo (1 500 V DC) [16]
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Elektrolytická výroba vodíku je projektována do města Mayrhofen. Zde se rovněž počítá
s plněním vozidlových zásobníků během noční provozní přestávky. Jako záloha má sloužit plnící stanice na druhé konečné stanici úzkokolejky – v Jenbachu. [16]
Provedená studie možných řešení modernizace úzkokolejné dráhy Zillertalbahn ukázala
vodíkovou variantu pohonu v mnoha ohledech jako velmi náročnou, avšak s ohledem na tamější poměry nejnadějnější. Vysoké pořizovací náklady vodíkové technologie jsou kompenzovány ušetřenými prostředky, které by bylo potřeba vynaložit na stavbu trakčního trolejového
vedení. Kalkulace cen provozních energií vychází u obou variant (AC napájení z troleje vs.
vodík) obdobně. [16]
Video s názornou animací průběhu modernizace Zillertalbahn je možné zhlédnout na
adrese: https://vimeo.com/315509850.
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5. Základní požadavky na vozidlo
Ačkoliv mají úzkokolejné tratě díky svému rozchodu a historickému vývoji spoustu
handicapů, dokážou i nadále plnit svou roli v rámci základní dopravní obslužnosti. Jedním z nezbytných dílčích předpokladů, jak udržet úzkokolejky dále v sekci konkurenceschopných prostředků veřejné dopravy, je bezpochyby provoz odpovídajícího vozidla: motorového vozu. Vůz
by měl korespondovat s dnešní dobou nejenom svým technickým provedením, ale rovněž i
patřičnou přívětivostí pro cestující. V kombinaci s adekvátním stavem infrastruktury je proto
potřeba zaměřit se při jeho navrhování na dosažení následujících základních parametrů:
Tabulka 6 – Základní požadované parametry motorového vozu8

Rozchod koleje
Nejvyšší provozní rychlost
Minimální hodnota rozjezdového zrychlení
Maximální nápravové zatížení
Průměr kol – nové/opotřebované

760 mm
70 km/h
1 m/s2
8,5 t
750 / 690 mm

Nejmenší jmenovitý poloměr oblouku
při průjezdu traťovou rychlostí

R 75 m

Nejmenší jmenovitý poloměr manipulačního
oblouku při průjezdu omezenou rychlostí

R 50 m

Druh spřahovacího ústrojí
Počet míst k sezení - pevná sedadla
Počet míst k sezení - pevná + sklopná sedadla
Počet míst ke stání při 3 os./m2 (max. obsaditelnost)

centrální spřáhlo bosenského typu
minimálně 20
minimálně 32
minimálně 30
samočinná tlakovzdušná,
elektrodynamická rekuperační

Typ brzdy
Maximální hmotnost plně obsazeného vozidla

34 000 kg

Nově navrhovaný motorový vůz musí být dále schopen při plném obsazení zdolávat
maximální redukovaný sklon 30 ‰ rychlostí alespoň 30 km/h. Rovněž musí umožňovat obousměrný samostatný provoz a také provoz v soupravě s jedním přívěsným (nebo řídícím) vozem
(např. typu Balm/ú). Samozřejmostí je možnost přepravy invalidního vozíku, dětských kočárků
či jízdních kol. Pohon dvojkolí musí být elektrický s ohledem na možnost využití rekuperace.

Inspirováno dokumentem „Příloha č.2 – Technické zadání modernizace úzkorozchodného motorového vozu
M 27“ ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce na modernizaci motorových vozů M 27
8

18

Úzkorozchodný motorový vůz
pro regionální dopravu

Jan OLIVA
2020/2021

ČVUT
Fakulta strojní

6. Obrys pro konstrukci vozidla
Pro určení základních rozměrů a tvaru vozidla je žádoucí stanovit si kontrolní obrys,
tzv. obrys pro konstrukci vozidla, který nesmí navrhovaná stavba motorového vozu překračovat. Následné dodržení stanoveného obrysu je důležité pro bezpečnost provozu, konkrétně pro
hladký průchod vozidla průjezdným průřezem trati. Jelikož se jedná o tratě s úzkým rozchodem
760 mm, je třeba tomuto faktu přizpůsobit metodiku a výchozí podmínky výpočtu obrysu.

6.1 Výpočet obrysu a návrh rozměrů vozu
Pro stanovení konstrukčních rozměrů úzkokolejných vozidel platila od 1. listopadu 1955
na československém území norma ČSN 28 0326 – Průjezdný průřez a obrys pro vozidla s rozchodem 760 mm. Její platnost však skončila k 1.6.2000, kdy došlo k jejímu zrušení. S ohledem
na rozměry v současnosti provozovaných vozidel na jindřichohradeckých úzkokolejkách a rovněž s ohledem na traťové podmínky daných drah lze danou normu ČSN 28 0326 využít jako
výchozí i pro návrh nového motorového vozu.
Znění ČSN 28 0326 (dále v textu jen [18]) určuje statický obrys, který je třeba dodržet,
stojí-li vozidlo v klidu uprostřed na přímé koleji s novými či opotřebovanými koly, čepy, pánvemi apod. Dále dodává, že linii obrysu nesmí překročit žádná součást sledující pohyby pružnic.
V případě traťových oblouků dochází dle velikosti jejich poloměrů podle [18] k rozšíření průjezdného průřezu (viz Tabulka 7). V následujících výpočtech je uvažováno rovněž i
rozšíření obrysu pro vozidlo v obloucích, a to právě o hodnotu odpovídající rozšíření průjezdného průřezu. Stále tak zůstává zachován bezpečnostní prostor mezi průjezdným průřezem a
obrysem pro vozidlo.
Tabulka 7 – Zvětšení poloviční šířky průjezdného průřezu [18]

Poloměr oblouku*
R [m]

Vnitřní strana
oblouku [mm]

Vnější strana
oblouku [mm]

10 000
5 000
2 000
500
400
315
250

20
30
35
45
50
55
65

20
40
40
50
50
55
60
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75
85
100
120
145
180
220
270

65
75
85
100
115
135
170
215

* mezilehlé hodnoty se určí interpolací a zaokrouhlí se na 5 mm nahoru

Aby bylo možné určit potřebné zúžení skříně navrhovaného vozu k zajištění bezproblémového průjezdu traťovými oblouky, je třeba nejprve stanovit výchozí rozměry vozidla figurující ve výpočetních vztazích. Jejich přehled uvádí následující Tabulka 8:
Tabulka 8 – Výpočetní rozměry motorového vozu

rozvor podvozku

𝑝𝑝

1 700

mm

vzdálenost otočných čepů

a

9 000

mm

vůle v kolejovém kanále

σ

32

mm

maximální příčný pohyb rámu podvozku vůči dvojkolí

q

5

mm

příčná vůle ve vypružení (primární + sekundární)

w

35

mm

PH

4 250

mm

délka převislého konce - představku (od otočného čepu)

Výpočet zúžení skříně vozu je nutné provést dle [19] pro tětivovou a vzpříčenou polohu
vozidla a pro určené hodnoty poloměrů traťových oblouků. Jelikož [18] definuje různé hodnoty
rozšíření průjezdného průřezu pro vnitřní a vnější stranu oblouku a rovněž různou maximální
dovolenou šířku vozu do výšky 700 mm nad temenem kolejnice a nad ní, je třeba provést výpočet zúžení skříně s uvažováním těchto specifik. V nadále uváděných číselných dosazeních do
výpočetních vztahů bude uvažován nejmenší jmenovitý poloměr oblouku R 75 m (viz Tabulka
6), maximální hodnoty vzdáleností 𝑛𝑖 a 𝑛𝑎 a poloha počítaného bodu ve výšce větší než 700
mm nad temenem kolejnice (dále jen T.K.).
Určení potřebného vnitřního zúžení skříně ∆𝐼 vychází z tětivové polohy vozidla jak na
přímém úseku trati, tak v oblouku ( 1 ), ve kterém se navíc hodnota zúžení mění v závislosti na
vzdálenosti počítaného bodu 𝑛𝑖 od otočného čepu. Výsledné vnitřní zúžení skříně 𝐸𝑖 pak tvoří
vypočtená hodnota ∆𝐼 ponížená o dovolený přesah 𝑘 9. [19]

Pro části skříně vozidla do výšky 700 mm nad temenem kolejnice (dále T.K.) je volen dovolený přesah
k = 0,025 m, pro části skříně nad 700 mm nad T.K. pak k = 0,075 m (v souladu s [19]).

9
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𝑝𝑝2
𝑎 ∙ 𝑛𝑖 − 𝑛𝑖2
∆𝐼 =
+
+𝜎+𝑞+𝑤
8∙𝑅
2∙𝑅

∆𝐼 =

(1)

17002
9000 ∙ 4500 − 45002
+
+ 32 + 5 + 35 = 212 𝑚𝑚
8 ∙ 75 000
2 ∙ 75 000

𝐸𝑖 = ∆𝐼 − 𝑘 = 212 − 75 = 137 𝑚𝑚

(2)

Obdobný postup lze použít k určení potřebného vnějšího zúžení skříně ∆𝐴 , které naopak
předpokládá vzpříčenou polohu vozidla při průjezdu přímé trati či oblouku ( 3 ). Velikost vnějšího zúžení rovněž záleží na vzdálenosti početního bodu 𝑛𝑎 od otočného čepu směrem do představku vozu. Konečný výsledek opět získáme odečtením dovoleného přesahu 𝑘 od vypočtené
hodnoty ∆𝐴 . [19]
𝑝𝑝2
𝑎 ∙ 𝑛𝑎 + 𝑛𝑎2
2 ∙ 𝑛𝑎 + 𝑎
∆𝐴 = −
+
+ (𝜎 + 𝑞 + 𝑤) ∙
8∙𝑅
2∙𝑅
𝑎
∆𝐴 = −

(3)

17002
9000 ∙ 4250 + 42502
2 ∙ 4250 + 9000
+
+ (32 + 5 + 35) ∙
= 511 𝑚𝑚
8 ∙ 75 000
2 ∙ 75 000
9000

𝐸𝑎 = ∆𝐴 − 𝑘 = 511 − 75 = 436 𝑚𝑚

(4)

Grafický výsledek potřebného zúžení skříně vozidla pro jeho vstupní návrhové rozměry
(viz Tabulka 8) přináší „Příloha 1 – Obrys pro konstrukci vozidla: zúžení skříně do 700 mm
nad T.K.“ a „Příloha 2 – Obrys pro konstrukci vozidla: zúžení skříně nad 700 mm nad T.K.“
Samotné výpočetní soubory pak obsahuje „Příloha 15 - Výpočetní soubory obrysu pro konstrukci vozidla“.
Detailem výše uvedených příloh jsou následující grafy na Obr. 14 a Obr. 15. Na nich je
čárou světle modré barvy vyznačeno potřebné zúžení skříně vozu pro nejmenší uvažovaný
traťový oblouk o poloměru R 75 m10, pro který je vozidlo navrhováno. Modrá tečkovaná linie
pak ukazuje velikost požadovaného zúžení obrysu pro vozidlo v případě, kdy by byl návrh prováděn pro oblouk s poloměrem R 65 m. Svislá žlutá úsečka vymezuje polohu otočného čepu
vozidla a čárkovaně je zobrazeno zúžení vyplývající z příčných vůlí sekundárního a primárního
vypružení. Tlustá tmavě červená čárá pak ukazuje výsledný navržený obrys motorového vozu.
Popisy zbylých linií, které jsou dále vyobrazeny v následujících grafických znázorněních zúžení skříně vozu, jsou uvedeny ve zmiňovaných přílohách 1 a 2.
Viz požadavky v kapitole 5. V české železniční síti je možné najít oblouk s poloměrem R 75 m na úzkokolejné
trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha.
10
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… zúžení R 65 m

-

zúžení R 75 m

|

otočný čep

-

návrh skříně vozidla

- - zúžení přímý úsek

Obr. 14 - Obrys pro konstrukci vozidla: zúžení skříně ve vnější části oblouku do 700 mm nad T.K.

… zúžení R 65 m

-

zúžení R 75 m

|

otočný čep

-

návrh skříně vozidla

- - zúžení přímý úsek

Obr. 15 - Obrys pro konstrukci vozidla: zúžení skříně ve vnější části oblouku nad 700 mm nad T.K..
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Z grafů je zřejmé, že konečné rozměry vozidla je nutné přizpůsobit zúžením na vnější
straně oblouku, které nejvíce limitují tvar vozu. Maximální šířka skříně vozu se pak bude lišit
ve výšce do 700 mm nad T.K. a nad touto hodnotou, aby byl co nejvíce využit obrys pro konstrukci vozidla (konečné rozměry viz Tabulka 9 a Obr. 16). Srovnání řezu skříní v její polovině
s normou ČSN 28 0326 a vypočteným zúžením přináší „Příloha 3 – Kontrola obrysu skříně
motorového vozu pro ni = 4 500 mm“. Obdobné srovnání, avšak čelního pohledu na vůz, s normou a výpočtem obsahuje „Příloha 4 – Kontrola obrysu skříně motorového vozu
pro na = 4 250 mm“.
Tabulka 9 – Rozměry motorového vozu

maximální šířka skříně do 700 mm nad T.K.

𝑠𝐻1

2 300

mm

minimální šířka skříně do 700 mm nad T.K.

𝑠𝐿1

1 710

mm

maximální šířka skříně nad 700 mm nad T.K.

𝑠𝐻2

2 400

mm

minimální šířka skříně nad 700 mm nad T.K.

𝑠𝐿2

1 875

mm

celková délka skříně vozidla (bez spřáhel, přes čelníky)

L

17 500

mm

délka zúžené části skříně od čela vozu

Z

2 550

mm

maximální výška vozu nad T.K

V

3 490

mm

𝑠𝐻2 =

𝑠𝐻1 =

𝑠𝐿1 = 1710

𝑠𝐿2 = 1875

𝑍=

𝐿/2 =
Obr. 16 – Grafické znázornění půdorysu vozu
černě – rozměry ve výšce nad 700 mm nad T.K., červeně – rozměry ve výšce do 700 mm nad T.K.
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7. Typový výkres vozu
Na základě dopočtených maximálních rozměrů vozidla z předešlé kapitoly 6 lze navrhnout tvar a uspořádání skříně vozu. Ta musí být schopna pojmout nejen nezbytné komponenty
a konstrukční celky, ale i komfortní a moderně vybavený přepravní prostor pro cestující. Při
návrhu je rovněž nutné pamatovat na základní požadavky kladené na motorový vůz (viz Tabulka 6) a na platné normy a vyhlášky. Výsledný typový výkres zobrazuje „Příloha 5 – Typový
výkres motorového vozu“.

7.1 Návrh vnějšího vzhledu vozidla
Tvar skříně vozu musí kromě jiných požadavků respektovat i potřebu co možná nejmenšího aerodynamického odporu. Z tohoto důvodů je pro další výpočty uvažován součinitel
tvaru vozu 𝑐𝑥 = 0,8 [-] a čelní plocha o velikosti 𝑆𝑥 = 5 𝑚2.
Nástup a výstup cestujících je řešen dvoudílnými dveřmi uprostřed skříně a pro usnadnění tohoto úkonu (zejména v zastávkách s nedostatečnou výškou nástupiště nad T.K.11) je
dveřní prostor situován ve snížené střední části vozidla.

Obr. 17 – Návrh vnějšího vzhledu skříně motorového vozu

11

Nejvyšší hodnota hrany nástupiště nad T.K. u tratí JHMD činí 350 mm; nejmenší pak -140 mm. [20] [21]
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7.2 Návrh prostoru pro cestující
Koncepce interiéru vozu byla vytvořena na základě Technických specifikací pro interoperabilitu (TSI), které jsou vydávané Evropskou železniční agenturou (ERA) a které mají podobu legislativního dokumentu závazného pro všechny členské státy Evropské unie. Výchozím
dokumentem se stalo Nařízení komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014

12

(dále

v textu TSI PRM).
Interiér vozidla je navrhnut se 3 oddíly pro cestující. Dva svým uspořádáním totožné
krajní oddíly spojuje zbývající oddíl prostřední. Ten je vybaven systémem vakuového WC13 a
rovněž tvoří i nástupní prostor vozu. Z tohoto důvodu je jeho podlaha snížena a nachází se ve
výšce 410 mm nad T.K za předpokladu nových kol a prázdného vozu.

Obr. 18 – Vyhrazená sedadla v uspořádání za sebou
(zdroj: TSI PRM)

Místa k sezení v krajních oddílech jsou volena prioritně v uspořádání za sebou a jsou
umístěna v souladu s Obr. 18, který zobrazuje požadavky TSI PRM pro vyhrazená sedadla.
Zbylé volné prostory vyplňují sedačky umístěné kolmo na směr jízdy. Střední část vozu je pak
vybavena pouze dvěma pevnými místy k sezení v kombinaci s 8 sklopnými sedáky, které ve
složeném stavu uvolňují prostor využitelný pro přepravu invalidního vozíku, kočárku či jízdních kol. Celkově je tak vozidlo schopno pojmout 32 sedících cestujících (včetně obsazení
sklopných sedaček) a až 30 stojících cestujících při obsazení o plošné hustotě 3 osoby/m2, která
vychází z předpokládaného vytížení spojů na tratích JHMD. Výsledné schéma interiéru znázorňuje následující Obr. 19.

12

Technical Specifications for Interoperability - People with Reduced Mobility (Nařízení komise (EU) č.
1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti
železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.)
13
Navržená podoba WC neodpovídá z rozměrových důvodů požadavkům TSI PRM.
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1 010 mm nad T.K.*

410 mm nad T.K.*

1 110 mm nad T.K.*

WC
nástupní dveře
sklopná sedadla
pevná sedadla

schody
sedadlo strojvedoucího
prostor pro výzbroj vozu

řídící pult

C

B

A

* platí pro nová kola a pro
prázdný vůz

Obr. 19 – Řez interiérem vozu: nástupní oddíl (A), krajní oddíl (B), stanoviště strojvedoucího (C)

7.3 Návrh rozmístění komponent
Při návrhu vozidla je nezbytné pamatovat na vyčlenění příslušných prostor sloužících
k umístění konstrukčních celků nezbytných pro jeho samotný provoz (Obr. 20). Pro agregáty
sloužící k pohonu vozu je vyčleněno místo pod podlahou obou představků (1a,b), tedy pod
stanovišti strojvedoucího. Pomocné pohony, prvky chlazení a elektrický rozvaděč (2) lze umístit do prostoru mezi oddíly pro cestující a čelními kabinami. Jelikož se prostřední nástupní oddíl
nalézá níže než oddíly sousední, lze ušetřený prostor na střeše využít k umístění dalších komponent, např. klimatizační jednotky či elektrické výzbroje (3). Pro polohu palivové nádrže o
uvažovaném celkovém objemu 300 l14 (případně trakčních baterii o stejném objemu) lze využít
prostory (2) nebo (3). Jako vhodnější se však jeví umístit nádrž na střechu vozu, neboť se nebude nacházet v bezprostřední blízkosti deformačních zón na čelech vozidla.
Rozmístění jednotlivých prvků je voleno co nejvíce symetricky tak, aby docházelo
k rovnoměrnému zatížení podvozků a samotných dvojkolí vozu.
3

2

2

1a

1b
Obr. 20 – Návrh rozmístnění komponent vozu
1a,b – pohonné agregáty, 2 – pomocné pohony, chlazení (provozní hmoty),
3 – klimatizace, elektrická výzbroj (provozní hmoty),

14

Zvolený objem nádrže je inspirován vozem řady M 27, který disponuje zásobou 270 l paliva
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8. Hmotnostní bilance vozu
Rozbor návrhových hmotností jednotlivých celků motorového vozu je potřebné provést
hned z několika důvodů. Kromě samotné kontroly dodržení stanovené maximální hmotnosti
vozidla o velikosti 34 000 kg poslouží hmotnostní bilance taktéž k určení základních parametrů
vypružení a pohonu.
Odhadnuté hmotnosti trakční výzbroje a pomocných pohonů vozu vycházejí z literatury
[36]. Uvažovaná hmotnost baterií je pak volena na základě rovnosti s váhou soustrojí motorgenerátoru. Určení hmotnosti podvozku včetně příslušné výstroje vychází z jeho předpokládaného koncepčního návrhu, který je předmětem dalších kapitol této práce. Hrubý odhad hmotností zbylých celků (zejména skříně vozu) pak respektuje požadavek na nepřekročení maximální váhy vozidla (34 t) s uvažováním rezervy ve výši 2 000 kg. Souhrnné údaje o rovnoměrně
rozložené hmotnosti vozidla předkládá následující Tabulka 10.
Tabulka 10 – Základní hmotnostní bilance vozu

1 podvozek s komponenty
hmotnost 1 dvojkolí s nápravovými ložisky

𝑚𝐷𝑉

počet dvojkolí

𝑛𝐷𝑉

2 -

trakční motory
nápravové převodovky

𝑚 𝑇𝑀
𝑚𝑁𝑃

200 kg
400 kg

rám podvozku s vypružením

762,5 kg

𝑚𝑅
𝑚𝑃

1 225 kg
3 350 kg

𝑚𝐾𝑆
𝑚𝐼

13 535 kg
950 kg

𝑚𝑆

14 485 kg

trakční generátor

𝑚 𝑇𝐺

1 030 kg

spalovací motor
trakční usměrňovač

𝑚𝑆𝑀
𝑚 𝑇𝑈
𝑚 𝑇𝑀Č

970 kg
50 kg

CELKEM:
Skříň vozu
konstrukce
vybavení interiéru
CELKEM:
Trakční výzbroj

trakční měnič
CELKEM:

𝑚 𝑇𝑉

465 kg
2 515 kg

Baterie
bateriový kontejner
bateriový měnič

𝑚𝐵𝐾
CELKEM:
27

𝑚𝐵𝑀
𝑚𝐵

1975 kg
25 kg
2 000 kg
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Pomocné pohony
kompresor s pohonem
usměrňovač pomocných pohonů

𝑚𝐾
𝑚𝑈𝑃𝑃

75 kg
385 kg

klimatizace / vytápění

𝑚𝐾𝐿𝐼
𝑚𝑃𝑃

150 kg
630 kg

𝑛𝑆𝑒𝑃
𝑛𝑆𝑒𝑆
𝑛𝑆𝑒𝑆𝐿

24 8 -

CELKEM:
Cestující
počet sedadel pevných
počet sedadel sklopných
počet sedadel služebních
maximální počet cestujících stojících na m2
plocha pro stání

𝑛𝑐𝑒𝑆
𝑆𝑆

hmotnost cestujícího
CELKEM:

2 3 1/m2
10 m2

𝑚𝐶𝑒
𝑚𝐶𝐸𝑆𝑇

85 kg
5 440 kg

𝑚𝑝𝑎𝑙

250 kg
250 kg

Provozní náplně – plný stav
palivo
CELKEM:

𝑚𝑃𝑁

CELKOVÁ HMOTNOST VOZU
prázdný vůz

𝑚𝑃

26 310 kg

plně obsazený/vyzbrojený vůz

𝑚𝐿

32 000 kg

Celkovou hmotnost vozidla tvoří neodpružené (𝑚0 ), jednou odpružené (𝑚1 ) a dvakrát
odpružené (𝑚2 ) hmoty. Do neodpružených hmot jsou z hlediska dalších výpočtů zahrnuta
v souladu s Tabulka 10 dvojkolí a pro případ částečně odpruženého pohonu rovněž (zjednodušeně) polovina hmotnosti převodovek. Jednou odpružené hmoty pak tvoří podvozky včetně jejich výstroje, trakční motory a zbylé poloviny hmotností převodovek. Dvakrát odpružené hmoty
zahrnují skříň vozu a na ní navázané komponenty (včetně hmotnosti užitečného zatížení cestujících a paliva). Číselné vyjádření jednotlivých hmot předkládá následující Tabulka 11.
Tabulka 11 – Rozdělení hmotnosti vozidla dle vypružení

neodpružené hmoty

𝑚0

3 450 kg

jednou odpružené hmoty

𝑚1

3 250 kg

dvakrát odpružené hmoty – prázdný vůz

𝑚2𝑃𝑉

19 610 kg

dvakrát odpružené hmoty – plně obsazený vůz

𝑚2𝐿𝑉

25 300 kg

užitečná hmotnost

𝑚𝑈

5 690 kg
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9. Návrh trakčních vlastností vozu
Nezbytnou součástí návrhu úzkorozchodného motorového vozu jsou rovněž základní
trakční výpočty. Jejich výsledky pomohou nejen s určením hlavních provozních parametrů vozidla, ale rovněž budou přínosné při volbě konstrukčních variant souvisejících přímo či nepřímo
s pohonem vozu. Výchozím požadavkem konceptu je použití elektrického pohonu dvojkolí,
dále ověření možností provozu s různými zdroji elektrické energie (zejména trakční baterie,
hybrid a dieselagregát) a porovnání vlivu 50 % a 100 % adhezních variant vozidla (uspořádání
pojezdu 1A´A1 a Bo´Bo) při zachování stejných hodnot instalovaného výkonu a dalších parametrů jako jsou hmotnost a jízdní odpory vozu.
Volba prvotních parametrů (viz Tabulka 12) potřebných k sestavení trakčních charakteristik byla inspirována vlastnostmi rekonstruovaných motorových vozů řady M 27. (viz kapitola 2.4). Výpočetní soubory návrhu trakčních a energetických vlastností vozidla přináší
„Příloha 16 – Výpočetní soubory trakčních a energetických vlastností vozidla“
Tabulka 12 – Základní trakční a energetické parametry vozidla

uspořádání pojezdu
* maximální hodnota účinností

adhezní hmotnost

𝑚𝐴𝐷𝐻

součinitel rotačních hmot při max. provozním obsazení
max. rozjezdová tažná síla na obvodu kol

𝜉

1A´A1

Bo´Bo

16

32

1,15625

t
-

𝐹𝑇𝑚𝑎𝑥

42

77

kN

rozjezdové zrychlení při provozním obsazení

𝑎𝑅

1,1

2,1

m/s2

maximální poměrná tažná síla při rozjezdu

𝜇𝑅

0,27

0,25

-

𝐹𝐵𝑚𝑎𝑥

23

46

kN

zábrzdné zpomalení EDB při provozním obsazení

𝑎𝐵

0,6

1,2

m/s2

součinitel adheze při brzdění EDB

𝜇𝐵

maximální brzdná síla elektrodynamické brzdy (EDB)

0,15

-

počet trakčních motorů

𝑛𝑇𝑀

2

4

-

výkon trakčního motoru v režimu jízdy

𝑃𝑇𝑀

90

45

kW

výkon trakčního motoru v režimu EDB

𝑃𝐸𝐷𝐵

95

47

kW

příkon pomocných pohonů

𝑃𝑃𝑃

25

kW

𝜂𝑖

96

%

účinnost elektrického přenosu výkonu *

𝜂𝐸𝑃

80

%

účinnost rekuperace (trakční motor – baterie) *

𝜂𝑅

80

%

účinnost el. přenosu výkonu pro pomocné pohony *

𝜂𝑃𝑃

95

%

účinnost mechanického převodu (trakční motor-dvojkolí) *

s
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9.1 Trakční charakteristika
Závislost tažné síly (resp. brzdné síly elektrodynamické brzdy (EDB)) na rychlosti vozidla je reprezentována trakční charakteristikou, kterou znázorňuje následující Graf 1.
Graf 1 – Trakční charakteristika vozu

Trakční charakteristika
90
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0
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-20
-30
-40
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0
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20

Adhezní síla 1A´A1
Tažná síla na obvodu kol 1A´A1
Vmax
Jízdní odpor (plný vůz), s=20‰

30

40

50

Tažná síla na obvodu kol Bo´Bo
Brzdící síla EDB Bo´Bo
Jízdní odpor (plný vůz), s=0‰
Jízdní odpor (plný vůz), s=30‰

60

70

80

rychlost v [km/h]

Adhezní síla Bo´Bo
Brzdící síla EDB 1A´A1
Jízdní odpor (plný vůz), s=10‰

Trakční charakteristika má ve svém zobrazení hned několik omezení. Prvním z nich je
adhezní omezení maximální tažné či brzdné síly. K návrhu tažné síly vozu byla uvažována
adhezní síla spočtená na základě součinitele adheze určeného empirickým vztahem dle Curtia
a Knifflera a dále za předpokladu odhadnutého součinitele využití adhezní hmotnosti
𝜀 = 0,85 [−]. Z výše zobrazeného grafického vyjádření je patrné, že se maximální hodnoty
tažné síly pohybují pod takto určeným adhezním omezením.
Nejvyšší hodnoty brzdné síly pak vychází ze součinitele adheze při brzdění
𝜇𝐵 = 0,15 [−], který zohledňuje nepřiznivé klimatické podmínky a z nich vyplývající stav povrchu kolejnic. Zároveň je pro EDB zjednodušeně předpokládán její maximální brzdící účinek
až do nulové rychlosti vozidla.
30
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Další část charakteristiky je limitována hyperbolou konstantního výkonu. Znázorněná
výkonová křivka v Graf 1 reprezentuje výkon vozidla na obvodu kol, tedy instalovaný výkon
trakčních motorů se zahrnutím odhadnuté účinnosti převodového ústrojí. Nakonec následuje
omezení rychlostní plynoucí z maximální rychlosti vozu.

9.2

Rovnice jízdy vlaku
Pohyb vozidla po kolejích je ovlivňován silovými účinky, které buď samotný pohyb

umožňují nebo působí proti němu. Pomocí D´Alembertova principu dynamické rovnováhy sil
je možné sestavit rovnici jízdy vlaku ( 5 ), která vyjadřuje působící síly na vozidlo. Její pravá
strana reprezentuje součet odporových sil, levá strana vztahu pak tažnou sílu vozu vyplývající
z trakční charakteristiky v předešlé kapitole. [22]
𝐹𝑇 = 𝐹𝑆𝑅 + 𝐹𝑜 + 𝐹𝑎

(5)

Člen 𝐹𝑆𝑅 představuje odpor trati a nezávisí na rychlosti jízdy vozu. Skládá se ze
součtu dílčích odporů, v tomto návrhu konkrétně z odporu oblouku 𝐹𝑅 a z odporu 𝐹𝑆 vyplývajícího ze sklonu trati 𝑠 15. Úpravou rovnice ( 6 ) dospějeme mimo jiné k vyjádření redukovaného
sklonu 𝑠𝑟𝑒𝑑 , který v sobě zahrnuje kromě sklonu trati i ekvivalentní hodnotu odporu
oblouku16 17.
𝐹𝑆𝑅 = 𝐹𝑆 + 𝐹𝑅 = 𝑚𝐿 ∙ 𝑔 ∙ 𝑠 + 𝑚𝐿 ∙ 𝑔 ∙ 𝑝𝑅 = 𝑚𝐿 ∙ 𝑔 ∙ (𝑠 + 𝑝𝑅 ) = 𝑚𝐿 ∙ 𝑔 ∙ 𝑠𝑟𝑒𝑑

(6)

Druhý člen na levé straně vztahu ( 5 ) odpovídá vozidlovému odporu 𝐹𝑜 a lze jej rozepsat
polynomem ( 7 ). [22]
𝐹𝑜 = 𝐴 + 𝐵𝑣 + 𝐶𝑣 2

(7)

Prvek 𝐴 vyjadřuje absolutní část vozidlového odporu, která nezávisí na rychlosti jízdy
vozu. Je tvořen součtem odporů z valení a ze tření v ložiscích a pro další výpočty je jeho měrná
velikost stanovena jako 𝑎0 = 1,5 𝑁/𝑘𝑁.
Lineární část 𝐵𝑣 polynomu ( 7 ) představuje přídavný odpor zahrnující vliv vypružení,
které je buzeno nerovnostmi tratě. Pro jeho malou velikost je však tento odpor v dalších úvahách zanedbán. [22]

mezi traťové odpory patří rovněž odpor z jízdy vlaku tunelem. Vzhledem k faktu, že se na tratích, pro které je
návrh vozidla prováděn, tunely nevyskytují, je tento odpor vynechán.
16
pro stanovení odporu oblouků byl vybrán empirický vzorec 𝑝𝑅 = 400/𝑅 [34]
17
při výpočtu byla uvažována hmotnost plně loženého vozu 𝑚𝐿
15
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Kvadratický člen 𝐶𝑣 2 reprezentuje aerodynamický odpor 𝐹𝑎𝑒 vozidla ( 8 ). Závisí na
hustotě vzduchu 𝜌, čelní ploše vozu 𝑆𝑥 , činiteli tvaru 𝑐𝑥 a kvadraticky na rychlosti jízdy vozidla18. [22]
𝐹𝑎𝑒 =

1
∙ 𝜌 ∙ 𝑆𝑥 ∙ 𝑐𝑥 ∙ 𝑣 2
2

(8)

Poslední část levé strany rovnice ( 5 ) tvoří odpor ze zrychlení 𝐹𝑎 . Získáme jej pomocí
součinu zrychlení vozidla, hmotnosti vozu a odpovídajícího součinitele rotačních hmot ( 9 ).
𝐹𝑎 = 𝑚𝐿 ∙ 𝜉 ∙ 𝑎

(9)

Po podrobnějším rozepsání rovnice ( 5 ) s použitím výše uvedených vztahů a následným
vyjádřením zkoumaných veličin lze dospět k vyjádření charakteristických parametrů vozidla.
Jedním z nich je i hodnota redukovaného sklonu, na kterém pojede vůz ustálenou rychlostí.
Z následného grafického zobrazení závislosti sklonu na rychlosti (tzv. s-v diagram) je patrné,
že vozidlo bude schopno překonávat v plně obsazeném stavu rychlostí 30 km/hod. redukovaný
sklon o velikosti 62 ‰, a to v obou uvažovaných variantách z hlediska adhezní hmotnosti. Je
tak splněna jedna z podmínek na základní parametry vozu z kapitoly 5.
Graf 2 – Závislost redukovaného sklonu na rychlosti (s-v diagram)
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9.3 Dráhové a časové tachogramy
Ke stanovení průběhu rychlosti a času na dráze, tedy k sestavení dráhového a časového
tachogramu, lze opět využít rovnici jízdy vlaku ( 5 ) z kapitoly 9.2. Z této rovnice bylo vyjádřeno zrychlení vozu 𝑎, které je následně počítáno s krokem rychlosti o velikosti 0,1 km/h od
nulové rychlosti vozidla až po její maximální požadovanou výpočetní hodnotu (a naopak v případě brzdění). Pomocí vypočtených hodnot zrychlení a stanoveného rychlostního kroku je následně možné určit také další parametry v podobě času a dráhy.19
Následující grafy (Graf 3 a Graf 4) představují výsledné tachogramy zobrazující rozjezd, jízdu konstantní rychlostí a brzdění s výhradním využitím EDB pro 50 % a 100 % adhezní
varianty vozidla (uspořádání pojezdu 1A´A1 a Bo´Bo) na trati o délce 1,1 km s nulovou velikostí redukovaného sklonu a za využití maximálních hodnot tažných sil a brzdných sil EDB.
Číselné porovnání obou verzí vozu pak přináší Tabulka 13.

Graf 3 – Dráhové tachogramy 50 % a 100 % adhezní varianty vozidla
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Provedené výpočty je možné nalézt ve výpočetních souborech, které jsou obsahem Přílohy 16.
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Graf 4 – Časové tachogramy 50 % a 100 % adhezní varianty vozidla
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Z tachogramů je patrné, že největší odchylka mezi 50 % a 100 % adhezní variantou
vozidla je zřejmá u velikosti brzdné dráhy (resp. času), která vychází příznivěji pro plně adhezní
vůz. Avšak tento rozdíl v řádech jednotek sekund je velmi malý a lze jej považovat za zanedbatelný pro možné časové úspory v jízdních dobách.
Zároveň je zřejmé, že výsledky reflektují provedený návrh trakčních charakteristik obou
variant vozidla, které se pak nejvíce liší právě ve velikosti a průběhu brzdné síly EDB.
Tabulka 13 – Porovnání dosahovaných parametrů variant vozidla pro rozjezd a brzdění (v = 70 km/hod.)

uspořádání pojezdu
1A´A1
Bo´Bo
čas rozjezdu

𝑇𝑅

46,05

44,44

s

rozjezdová dráha

𝐿𝑅

581,11

577,96

m

čas brzdění

𝑇𝐵

39,88

34,85

s

brzdná dráha

𝐿𝐵

443,8

427,0

m
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Výpočet spotřebované energie
Trendem současnosti je bezesporu ústup od kapalných uhlovodíkových paliv sloužících

jako zásoba energie pro pohon vozidel nejen silničních, ale i železničních. Daleko častěji přicházejí ke slovu vozidla využívající energii z baterií či různá provedení hybridních pohonů. Pro
nově navrhované vozidlo nezávislé či polozávislé trakce je tak velmi užitečná informace o jeho
spotřebě energie za definovaný jízdní cyklus. Na základě energetické potřeby vozu můžeme
následně určit, za jakých podmínek je možné využít baterií či některou formu hybridu pro jeho
pohon a stanovit odpovídající parametry.
Celkovou energetickou bilanci vozidla s elektricky poháněnými dvojkolími a možností
rekuperace lze vyjádřit dle vztahu ( 10 ), ve kterém část 𝐸𝑇 reprezentuje spotřebovanou energii
na trakční práci, 𝐸𝑃𝑃 energii spotřebovanou pomocnými pohony včetně vytápění a klimatizace
vozu a 𝐸𝑅 energii získanou rekuperací při brzdění 𝐸𝑅 .
𝐸 = 𝐸𝑇 + 𝐸𝑃𝑃 − 𝐸𝑅

( 10 )

Množství energie použité na trakční práci vozidla 𝐸𝑇 se vypočítá na základě znalosti
trakční charakteristiky vozu, parametrů trati a za pomoci rovnice jízdy vlaku ( 5 ). Danému
přírůstku dráhy ∆𝑙𝑖 (určenému stejným způsobem jako u tachogramů viz kapitola 9.3) odpovídá
použitá trakční síla 𝐹𝑇𝑖 . Jejich vzájemným součinem získáme hodnotu dílčí vykonané práce,
která je ekvivalentní spotřebované energii. Sumarizací dílčích prací na modelovém úseku rozděleného na 𝑛 částí pak získáme výslednou spotřebu trakční energie.
𝑛

𝐸𝑇 = ∑ ∆𝑙𝑖 ∙ 𝐹𝑇𝑖

( 11 )

𝑖=1

Obdobným způsobem se stanoví i množství rekuperované energie 𝐸𝑅 při brzdění. Namísto hodnot tažných sil dosadíme do vztahu ( 12 ) velikosti sil brzdných 𝐹𝐵𝑖 .
𝑛

𝐸𝑅 = ∑ ∆𝑙𝑖 ∙ 𝐹𝐵𝑖
𝑖=1

35

( 12 )

Jan OLIVA
2020/2021

Úzkorozchodný motorový vůz
pro regionální dopravu

ČVUT
Fakulta strojní

Spotřeba pomocných pohonů vozidla 𝐸𝑃𝑃 , a to zejména kompresoru, klimatizace a vytápění, je pro účely výpočtu stanovena jako součin jejich celkového příkonu 𝑃𝑃𝑃 a doby jejich
běhu 𝑡𝑃𝑃 . Za dobu běhu je pak brána polovina času jízdní doby vozidla.
𝐸𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃 ∙ 𝑡𝑃𝑃

( 13 )

9.4.1 Spotřeba energie vozidla pro modelové úseky se zahrnutím účinností
Pro výpočet spotřeby energie vozidla je nutné definovat jeho jízdní cykly a zároveň
vlastnosti úseků, na kterých se provoz vozidla předpokládá. V našem případě se jedná o stanovení parametrů modelových úseků tratí jindřichohradeckých úzkokolejek pro sklonově méně
příznivý směr jízdy. Postup určení jejich charakteristik a výchozí vstupní údaje popisuje „Příloha 6 – Parametry tratí Jindř. Hradec – Nová Bystřice a Jindř. Hradec – Obrataň“. Skutečné
průběhy tratí JHMD jsou tak pro potřeby výpočtového odhadu spotřeb energie nahrazeny energeticky ekvivalentními jízdními cykly, které předkládají Tabulka 14 a Tabulka 15.
Tabulka 14 - Výpočtové parametry modelového úseku trati Jindřichův Hradec – Nová Bystřice

redukovaný sklon - stoupání

𝑠+

4,893

‰

redukovaný sklon - klesání

𝑠−

-3,242

‰

délka modelového úseku

𝐿

2,999

km

celkový počet jízdních cyklů

𝑛𝑢

11

-

rychlost

𝑣

30

km/h

počet jízdních cyklů - stoupání

𝑛+

6,28

-

počet jízdních cyklů - klesání

𝑛−

4,02

-

počet jízdních cyklů - rovina

𝑛0

0,70

-

Tabulka 15 - Výpočtové parametry modelového úseku trati Jindřichův Hradec – Obrataň

redukovaný sklon - stoupání

𝑠+

3,277

‰

redukovaný sklon - klesání

𝑠−

-1,554

‰

délka modelového úseku

𝐿

2,421

km

celkový počet jízdních cyklů

𝑛𝑢

19

-

rychlost

𝑣

50

km/h

počet jízdních cyklů - stoupání

𝑛+

12,13

-

počet jízdních cyklů - klesání

𝑛−

6,30

-

počet jízdních cyklů - rovina

𝑛0

0,57

-
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Každý jízdní cyklus vozidla na modelovém úseku trati s kladnou, nulovou a zápornou
hodnotou redukovaného sklonu pak v sobě zahrnuje rozjezd vozidla z nulové rychlosti, jízdu
požadovanou konstantní rychlostí a následné zabrzdění opět na nulovou rychlost. Pro rozjezd a
brzdění jsou využívány maximální možné hodnoty tažných a brzdných sil vyplývající z trakční
charakteristiky a není uvažována fáze jízdy vozu výběhem.
Průběh tažné (resp. brzdné) síly v závislosti na ujeté dráze lze rovněž s výhodou zobrazit
graficky. Toto znázornění nám poskytne nejen informaci o velikosti sil vyvíjených vozidlem,
ale rovněž i grafickou interpretaci velikosti spotřebované trakční (resp. rekuperované) energie,
neboť ta tvoří obsah obrazce pod křivkou silového průběhu.
Následující Graf 5 zobrazuje porovnání tažné síly plně adhezního vozu (uspořádání
Bo´Bo) s 50 % adhezní variantou (uspořádání 1A´A1) pro rozjezd na požadovanou
rychlost 30 km/h na trati s nulovým redukovaným sklonem.
Graf 5 – Tažná síla na obvodu kol v průběhu na dráze: rozjezdová část pro v= 30 km/h, s = 0 ‰
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Pro následné dimenzování zásobníku energie vozidla je nutné zahrnout vlivy účinností
přenosů výkonů energie ze zdroje ke spotřebiči. Jedná se především o účinnosti přenosu trakční
(𝜂𝐸𝑃 ) a rekuperované (𝜂𝑅 ) energie a energie pro pohony pomocných pohonů (𝜂𝑃𝑃 ), a to elektrickou cestou. Jejich zahrnutím získá dříve popsaná rovnice spotřeby energie ( 10 ) následující
tvar:
𝐸𝐶 =

𝐸𝑇 𝐸𝑃𝑃
+
− 𝐸𝑅 ∙ 𝜂𝑅
𝜂𝐸𝑃 𝜂𝑃𝑃

( 14 )

Výsledky provedených energetických výpočtů (se zahrnutím účinností přenosů energie)
pro dané jízdní cykly vozidla na úsecích o definovaných parametrech a pro již několikrát zmiňované adhezní varianty vozu předkládají následující Tabulka 16 a Tabulka 17. Tabulky jsou
rovněž doplněny o příslušné jízdní doby plynoucí z časových tachogramů.
Tabulka 16 – Potřebné množství energie pro traťa směr Jindřichův Hradec – Nová Bystřice

Uspořádání pojezdu:

1A´A1

Bo´Bo

Jízda do stoupání
počet jízdních cyklů - stoupání

𝑛+

energie na jízdní cyklus - stoupání

𝐸+

2,409

čas jízdního cyklu - stoupání

𝑡+

370,499

6,28

2,414

kWh

366,457 s

Jízda po klesání
počet jízdních cyklů - klesání

𝑛−

energie na jízdní cyklus - klesání

𝐸−

-0,096

čas jízdního cyklu - klesání

𝑡−

370,885

4,02

-0,095

kWh

366,484 s

Jízda po rovině
počet jízdních cyklů - rovina

𝑛0

energie na jízdní cyklus - rovina

𝐸0

0,819

čas jízdního cyklu - rovina

𝑡0

370,707

366,467 s

𝑇

67,953

67,186 min

0,70

0,821

kWh

Časové parametry jízdy
celková jízdní doba
Pomocné pohony
procentuální doba běhu pomocných pohonů

𝑡𝑃𝑃

spotřeba energie pomocných pohonů

𝐸𝑃𝑃

14,902

14,734 kWh

𝐸𝐶

30,211

30,079

50

%

Energie
potřebné celkové množství energie ze zdroje
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Tabulka 17 - Potřebné množství energie pro traťa směr Jindřichův Hradec – Obrataň

Uspořádání pojezdu:

1A´A1

Bo´Bo

Jízda do stoupání
počet jízdních cyklů - stoupání

𝑛+

energie na jízdní cyklus - stoupání

𝐸+

2,035

čas jízdního cyklu - stoupání

𝑡+

194,428

12,13

2,041

kWh

189,414 s

Jízda po klesání
počet jízdních cyklů - klesání

𝑛−

energie na jízdní cyklus - klesání

𝐸−

0,791

čas jízdního cyklu - klesání

𝑡−

194,595

6,3

0,794

kWh

189,298 s

Jízda po rovině
počet jízdních cyklů - rovina

𝑛0

energie na jízdní cyklus - rovina

𝐸0

1,191

čas jízdního cyklu - rovina

𝑡 +0

194,521

189,323 s

𝑇

61,587

59,968 min

0,57

1,195

kWh

Časové parametry jízdy
celková jízdní doba
Pomocné pohony
procentuální doba běhu pomocných pohonů

𝑡𝑃𝑃

spotřeba energie pomocných pohonů

𝐸𝑃𝑃

13,506

13,151 kWh

𝐸𝐶

43,850

43,589

50

%

Energie
potřebné celkové množství energie ze zdroje

kWh

Z parametrů tratí je patrné, že energeticky náročnější je směr jízdy z Jindřichova Hradce
do Nové Bystřice (resp. do Obrataně), neboť obsahuje vetší počet jízdních cyklů do stoupání
než směr opačný. Porovnáním spočtených spotřeb energie pro obě dvě úzkokolejky dospějeme
k závěru, že trať Jindřichův Hradec – Obrataň je celkově energeticky náročnější. Při dalších
úvahách o koncepci vozu je tedy nutné brát v potaz tento výsledek a považovat ho za výchozí
do dalších výpočtů.
Srovnání plně adhezního vozu (uspořádání Bo´Bo) s 50 % adhezní variantou (uspořádání 1A´A1) přináší pouze malý celkový rozdíl v množství spotřebované energie. Projevuje se
zejména časová úspora ve výsledné jízdní době, a to u obrataňské trati. Nicméně i tuto odchylku
pohybující se v řádu jednotek minut lze pro uvažovaný charakter provozu na regionální trati
považovat za málo významnou.
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9.4.2 Porovnání spotřeby energie navrhovaného vozu s reálným vozidlem
Užitečným krokem k ověření metodiky výpočtu spotřebované energie navrhovaného
vozu může být provedení srovnání se spotřebou reálného vozidla. Pro trať J. Hradec – N. Bystřice se jedná o rekonstruovanou dieselelektrickou lokomotivu řady T 47 provozovanou s přípojným vozem Balm/ú. Zástupcem k porovnání na trati J. Hradec – Obrataň je pak rekonstruovaný motorový vůz řady M 27. Pro obě vozidla byla odečtena spotřeba motorové nafty (viz
Tabulka 18) pro jízdu oběma směry.
Tabulka 18 – Spotřeba motorové nafty porovnávacích vozidel

spotřeba M 27 (J. Hradec-Obrataň a zpět, podzim)

50,7 l

spotřeba T 47 s vozem Balm/ú (J. Hradec-N. Bystřice a zpět, podzim)

27,7 l

Z dané spotřeby pohonných hmot bylo následně dopočteno předpokládané množství
energie využité pro trakční práci a pro pohon pomocných pohonů na základě odhadu předpokládaných účinností jednotlivých použitých přenosů výkonu (Tabulka 19).
Tabulka 19 – Parametry pro porovnání vozidel

účinnost dieselelektrického přenosu výkonu

28 %

účinnost diesel-hydrostatického přenosu výkonu

23 %

hustota motorové nafty

840 kg/m3

výhřevnost motorové nafty

11,639 kWh/kg

Pro výpočet porovnávacího množství spotřeby energie navrhovaného motorového vozu
nebyla uvažována rekuperace. Energie byla vyčíslena pro oba směry jízdy (po rovině a do stoupání) včetně zahrnutí spotřeby pomocných pohonů, jejichž doba běhu je opět tvořena polovinou
celkové jízdní doby. Vzhledem k malým rozdílům mezi 100% adhezní a 50% adhezní variantou
je uváděna hodnota energie pouze pro druhou jmenovanou verzi, která je v konečném součtu
méně příznivá.
Výsledné srovnání spotřeb energií reálného vozidla a navrhovaného vozu vynaložených
na trakční práci a na pohon pomocných pohonů na tratích J. Hradec – N. Bystřice a
J. Hradec – Obrataň zobrazuje Tabulka 20.
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Tabulka 20 – Porovnání spotřeby energie navrhovaného vozidla s vozidlem reálným

energie T 47 + Balm/ú na trati J. Hradec - N. Bystřice a zpět

76 kWh

energie vypočtená pro navrhovaný vůz na trati J. Hradec - N. Bystřice a zpět

52 kWh

energie M 27 na trati J. Hradec - Obrataň a zpět
energie vypočtená pro navrhovaný vůz na trati J. Hradec - Obrataň a zpět

114 kWh
68 kWh

Z provedeného srovnání je jasně patrné, že vypočtená teoretická spotřeba energie navrhovaného vozidla je značně nižší než spotřeba energie vozidel reálných. To může být způsobeno hned několika faktory, mezi které můžeme bezesporu zařadit dané zjednodušení tratí na
modelové úseky předpokládající konstantní sklon a rychlost. Svůj vliv na rozdílný výsledek
může mít i velikost vozidlových odporů a spotřeba pomocných pohonů, které jsou pro návrh
nového vozu vhodně zvoleny. Rovněž i jízdní styl strojvedoucích a provozní zatížení vozidla
(resp. soupravy) se může projevit v nesouladu velikostí porovnávaných energií. Opomenout ani
nelze velikosti zvolených účinnosti jednotlivých druhů přenosů výkonu a reálný technický stav
vozidel – obojí se může významnou měrou podílet na zmiňovaných energetických rozdílech.

9.5 Návrh baterie vozu
Známe-li energetické nároky navrhovaného vozu určené v předešlé kapitole 9.4, můžeme na jejich základě stanovit parametry baterie pokrývající danou spotřebu energie. Cílem
výpočtu je ověřit, za jakých podmínek je možné vozidlo pro zvolené tratě provozovat pouze
jako bateriové (zejména co se hmotnosti a objemu baterií týká), případně nastínit koncepci hybridního pohonu. Filozofie a postup určení vlastností baterie jsou pak přebrány ze zdroje [24].
Vstupní parametr k určení výsledné kapacity baterie tvoří velikost energie
spotřebované vozidlem (𝐸𝐶 ) na projetí dané trati v daném (sklonově méně příznivém) směru,
a to včetně uvažování účinností přenosu. Je však nezbytné toto vypočtené množství energie
navýšit o provozní zálohu kapacity baterie a rovněž je nutné zohlednit hloubku jejího vybíjení.
V souladu s [24] je tak zvolena 20 % záloha energie a její následné 75 % využití, čímž získáme
požadovanou kapacitu baterie 𝐸𝐵 . Sledovanými návrhovými parametry jsou kromě kapacity
baterie rovněž i její hmotnost (včetně hmotnosti kontejneru) a její trvalý vybíjecí výkon.
Klíčová je bezesporu volba typu článku baterie. Pro navrhovaný vůz se jeví dle [24]
jako nejlepší typ článku NMC (nikl-mangan-kobalt), jehož konkrétní parametry ukazuje Tabulka 21.
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Tabulka 21 – Parametry článku NMC SLPB 60216216 firmy Kokam
(zdroj: http://www.odbornecasopisy.cz/flipviewer/Elektro/2018/07/Elektro_07_2018/index.html#p=8)

jmenovité napětí

𝑈č𝑙

hmotnostní hustota energie

𝜌𝑚

0,153 kWh/kg

objemová hustota energie

𝜌𝑉

0,306 kWh/dm3

jmenovitá kapacita

𝐶č𝑙

25 Ah

objem

𝑉č𝑙

0,3 dm3

hmotnost článku

𝑚č𝑙

0,6 kg

trvalý vybíjecí výkon

𝑃č𝑙

462 W

𝑃č𝑙𝑀𝐴𝑋

740 W

𝐼𝑉

125 A

𝐼𝑉𝑀𝐴𝑋

200 A

maximální krátkodobý vybíjecí výkon
trvalý vybíjecí proud
krátkodobý vybíjecí proud
poměr hmotnosti kontejneru z hmotnosti baterie

𝐾𝑘

3,7 V

35 %

Na základě parametrů vybraného článku a potřebné kapacity již není obtížné stanovit
celkové potřebné vlastnosti baterie. Její hmotnost reprezentuje vztah ( 15 ), celkovou váhu
včetně kontejneru pak udává vztah ( 16 ).
𝑚𝐵 =

𝐸𝐵
𝜌𝑚

𝑚𝐵𝑐𝑒𝑙𝑘 = 𝑚𝐵 + 𝐾𝑘 ∙ 𝑚𝐵

( 15 )
( 16 )

Obdobným způsobem jako hmotnost baterie lze určit i její objem:
𝑉𝐵 =

𝐸𝐵
𝜌𝑉

( 17 )

Z vyjádřeného počtu článku baterie ( 18 ) lze následně dopočíst její trvalý vybíjecí výkon ( 19 ), který musí být schopen pokrýt celkový příkon vozidla.
𝑚𝐵
𝑚č𝑙

( 18 )

𝑃𝐵 = 𝑛č𝑙 ∙ 𝑃č𝑙

( 19 )

𝑛č𝑙 =
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Výsledky výpočtu daných charakteristik na základě předchozích rovnic zobrazují následující Tabulka 22 a Tabulka 23 zvlášť pro každou z tratí jindřichohradeckých úzkokolejek. Na
spotřebu energie je nepatrně horší 50 % adhezní varianta vozidla, a proto byla uvažována jako
výchozí pro návrh baterie vozu.
Tabulka 22 – Návrh baterie pro trať Jindřichlv Hradec – Nová Bystřice

energetická spotřeba vozidla

𝐸𝐶

30,211 kWh

požadovaná kapacita baterie

𝐸𝐵

49 kWh

hmotnost baterie

𝑚𝐵

320,3 kg

𝑚𝐵𝑐𝑒𝑙𝑘

432,4 kg

objem baterie

𝑉𝐵

0,160 m3

počet článků

𝑛č𝑙

534 -

trvalý vybíjecí výkon baterie

𝑃𝐵

246,7 kW

energetická spotřeba vozidla

𝐸𝐶

43,850 kWh

požadovaná kapacita baterie

𝐸𝐵

71 kWh

hmotnost baterie

𝑚𝐵

464,1 kg

𝑚𝐵𝑐𝑒𝑙𝑘

626,4 kg

objem baterie

𝑚𝐵

0,232 m3

počet článků

𝑛č𝑙

774 -

trvalý vybíjecí výkon baterie

𝑃𝐵

357,6 kW

hmotnost baterie včetně kontejneru

Tabulka 23 – Návrh baterie pro trať Jindřichlv Hradec - Obrataň

hmotnost baterie včetně kontejneru

Uvažujeme-li rozmístění agregátů sloužících k pohonu vozidla dle Obr. 20 v kapitole
7.3 a předpokládáme-li jejich celkovou hmotnost nepřesahující 4 t (viz kapitola 8), dospějeme
k závěru, že je možné vozidlo na základě výsledků provedených výpočtů provozovat čistě na
baterie20. Ty budou schopny pokrýt uvažovanou (vypočtenou) spotřebu energie vozu na dané
trati a dodávat dostatečný trvalý vybíjecí výkon. V případě preference sériového hybridního
pohonu vozidla lze jeden z představků vozu využít k umístění trakční baterie, druhý pak k umístění diesel-elektrického agregátu.
Vzhledem k velkým rozdílům mezi vypočtenými energetickými nároky navrhovaného
vozidla a z provozního měření odvozené spotřeby energie je užitečné provést návrh baterie

20

předpokládá se dobíjení baterií v koncových stanicích
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rovněž na základě její maximální přípustné zástavbové hmotnosti 4 t (včetně kontejneru) a ověřit její dosažitelnou kapacitu. Výsledky vycházející z opačného smyslu dosazení do výpočetních vztahů kapitoly 9.5 předkládá následující Tabulka 24. Je patrné, že kapacita baterie stanovená z její maximální přípustné hmotnosti bude schopna pokrýt spotřebu energie uvažovanou
pro navrhované i pro reálné vozidlo.
Tabulka 24 – Parametry baterie pro maximální přípustnou hmotnost (články typu NMC)

hmotnost baterie (bez kontejneru)

𝑚𝐵

kapacita baterie

𝐸𝐵

objem baterií

𝑚𝐵

2 963 kg
453 kWh
1,481 m3

Praktická realizace bateriového (či hybridního pohonu) by jistě vyžadovala přesnější
provedení energetického rozboru vozidla, který by detailněji počítal s reálnou tratí, v úvahu bral
např. potřeby jízdního řádu a s tím související jízdní a čekací doby. Neopomenutelným faktorem je rovněž typ technologie vozidlového bateriového článku, jehož správnou volbou lze dosáhnout přijatelné míry životnosti i kapacity baterie. Avšak i přes všechny zjednodušující faktory výpočtu lze na základě jeho výsledků konstatovat, že uvažované bateriové či hybridní pojetí vozidla je technicky proveditelné a mělo by mít rozhodně své zastoupení v úvahách při
pořízení nového vozu.

44

Úzkorozchodný motorový vůz
pro regionální dopravu

Jan OLIVA
2020/2021

ČVUT
Fakulta strojní

10. Návrh vypružení vozidla
Za účelem snížení dynamických účinků vznikajících při jízdě vozidla po traťových nerovnostech, k zajištění rovnoměrného zatížení kol vozu, k zaručení dostatečné bezpečnosti proti
vykolejení a v neposlední řadě k dosažení potřebného jízdního komfortu cestujících nám slouží
systém vypružení vozidla. Následující kapitola se proto bude zabývat volbou a návrhem dvoustupňového systému vypružení, které bude splňovat výše popsané nároky.

10.1 Svislé vypružení vozu
Jako výchozí předpoklady pro návrh svislého vypružení motorového vozu jsou brány
dovolená výšková poloha spřáhla vozidla nad T.K. a hodnoty vlastních frekvencí houpání vozidlové skříně. Uvažovány jsou dva koncepty konstrukčního provedení: vypružení vozidla
pouze šroubovitými válcovými pružinami v obou stupních nebo sekundární vypružení realizované vzduchovými pružinami.

10.1.1 Výšková tolerance spřáhla a využitelná statická deformace vypružení
Z grafického znázornění na Obr. 21 vyplývá hodnota využitelné statické deformace
vypružení 𝑧𝑈 odvozená na základě dovolené výškové polohy středového spřáhla21 při zanedbání jeho montážních tolerancí.
Max. výška osy spřáhla nad T.K.

Max. výška osy spřáhla nad T.K.
600 mm

∆𝑟𝑒𝑔 = 15 𝑚𝑚
dynamická deformace
∆𝑧2 = 25 𝑚𝑚

využitelná statická deformace 𝑧𝑈

rezerva na ojetí kol ∆𝑅 = 10 𝑚𝑚
opotřebení prvků vypružení ∆𝑧𝑂𝑃 = 10 𝑚𝑚
515 mm

515 mm

Min. výška osy spřáhla nad T.K.

Min. výška osy spřáhla nad T.K.

Obr. 21 – Tolerance výškové polohy spřáhla vozu
21

SEKUNDÁRNÍ VZDUCHOVÉ

ŠROUBOVITÉ VÁLCOVÉ PRUŽINY

regulační odchylka

VYPRUŽENÍ

600 mm

maximální dovolená výška spřáhla je přebrána z typového výkresu vozu řady Balm/ú
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Pro návrh svislého vypružení ocelovými šroubovitými pružinami tato hodnota činí 65
mm. Pro vzduchový pružící systém vozidla je rovna 25 mm a představuje součet dovolených
deformací primárního stupně vypružení a nouzové pružiny sekundárního stupně vypružení za
předpokladu vypuštěných vzduchových pružin (tj. v nouzovém stavu).

10.1.2 Vlastní frekvence netlumené dvouhmotové soustavy
Pro patřičný komfort přepravovaných osob by se měla první vlastní frekvence houpání
skříně vozidla pohybovat dle [19] v rozmezí 1 až 1,3 Hz. Její výpočet lze provést na základě
zjednodušujícího modelu dvouhmotové soustavy bez tlumení – viz Obr. 22. V daném schématu
reprezentuje hmotnost 𝑚1 jednou odpružené hmoty a hmotnost 𝑚2 pak hmoty odpružené dvakrát. Číselné hodnoty velikostí těchto hmot vycházejí z hmotnostní rozvahy provedené v kapitole 8. Zbývající parametry 𝑘1 a 𝑘2 představují navržené svislé tuhosti primárního (𝑘1 ) a sekundárního (𝑘2 ) stupně vypružení vozidla.
𝑚2

𝑘2
𝑚1
𝑘1

Obr. 22 – Model dvouhmoté soustavy vozidla bez tlumení

Výsledný vztah pro výpočet vlastních frekvencí netlumené dvouhmotové soustavy uvedený v [19] zobrazuje následující rovnice ( 20 ):

𝑓1,2

1
𝑘2
𝑘1 + 𝑘2
𝑘2
𝑘1 + 𝑘2 2
𝑘1 𝑘2
√
√
) −
=
∙
+
∓ (
+
2𝜋 2𝑚2
2𝑚1
2𝑚2
2𝑚1
𝑚1 𝑚2
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10.1.3 Vypružení vozu šroubovitými válcovými pružinami v obou stupních
Celkovou minimální potřebnou tuhost vypružení získáme vyčíslením podílu užitečného
zatížení vozidla 𝐺𝑈 a příslušné využitelné statické deformace 𝑧𝑈 dle rovnice ( 21 ).
𝑘𝑚𝑖𝑛 =

𝐺𝑈 (𝑚𝐿 − 𝑚𝑃 ) ∙ 𝑔 (32 000 − 26 310) ∙ 9,81
=
=
= 858,752 𝑁/𝑚𝑚
𝑧𝑈
𝑧𝑈
65

( 21 )

Výsledná celková tuhost použitých pružících prvků vozu pak musí být v součtu větší
nebo rovna, než je hodnota požadované minimální tuhosti. Předpokládáme-li sériové řazení
primárního (𝑘1 ) a sekundárního (𝑘2 ) stupně vypružení, získá vztah pro celkovou tuhost následující tvar ( 22 ):
𝑘𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑘 =

𝑘1 ∙ 𝑘2
𝑘1 + 𝑘2

( 22 )

Volbu dílčích tuhostí 𝑘1 a 𝑘2 tak, aby byla splněna podmínka rovnice ( 22 ), lze provést
na základě hned několika kritérií. V případě tohoto návrhu byl kladen důraz na dosažení příznivých hodnot vlastních frekvencí vozidla pro zaručení jízdního komfortu cestujících a také na
přijatelnou velikost změny kolových sil na zborcené koleji. Souhrnný přehled návrhových parametrů vypružení vozu za pomoci šroubovitých válcových pružin v obou stupních předkládá
Tabulka 25.
Tabulka 25 – Návrhové vlastnosti vypružení vozu šroubovitými válcovými pružinami

Primární vypružení
počet pružin primárního vypružení (paralelní řazení)

𝑛𝑃

8 -

osová tuhost duplexní pružiny primárního vypružení *

𝑘1

398,8 N/mm

celková svislá tuhost primárního vypružení

𝑘1𝐶

3 190,4 N/mm

počet pružin sekundárního vypružení (paralelní řazení)

𝑛𝑆

8 -

osová tuhost pružiny sekundárního vypružení

𝑘2

281,2 N/mm

celková svislá osová tuhost sekundárního vypružení

𝑘2𝐶

2 249,6 N/mm

souběžná frekvence – prázdný vůz

𝑓1𝑃

1,29 Hz

souběžná frekvence – ložený vůz

𝑓1𝐿

1,14 Hz

protiběžná frekvence – prázdný/ložený

𝑓2

6,4 Hz

Sekundární vypružení

Vlastní frekvence houpání skříně vozu
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Souhrnné parametry
celková tuhost vypružení vozu

𝑘

užitečné sednutí vozu

𝑧𝑈

1 319,308 N/mm
42 mm

* hodnota tuhosti určená na základě pevnostně-funkčního výpočtu
(viz Příloha 7 - Pevnostně-funkční výpočet duplexní pružiny primárního vypružení vozidla )

Z provedeného návrhu vyplývá, že je splněna podmínka na minimální celkovou tuhost
vypružení vozidla a že užitečné sednutí vozu je v dovolených mezích vyplývající z výškové
tolerance polohy spřáhla nad T.K. (viz kapitola 10.1.1). Rovněž i hodnoty souběžných vlastních
frekvencí houpání skříně vozidla v prázdném a plném stavu se pohybují v doporučeném rozmezí 1 až 1,3 Hz, což lze považovat za příznivý výsledek pro dosažení komfortu přepravovaných osob.

10.1.4 Sekundární vypružení vozu se vzduchovými pružinami
Za předpokladu stejných vlastností primárního vypružení22 z předchozí kapitoly byla
vzata v úvahu i varianta sekundárního vypružení vozu za pomoci vzduchových pružin. S ohledem na minimální zástavbové rozměry byla zvolena pružina typu 1T53B-5 od firmy Firestone,
která bude na vozidle zastoupena v počtu čtyř kusů (dvě pružiny na podvozek). Na základě
zpracování katalogových údajů výrobce (viz „Příloha 8 - Katalogové údaje pružiny 1T53B-5
firmy Firestone“) byly stanoveny její parametry pro navrhované vozidlo v přepočtu na metrické
jednotky – viz Tabulka 26. Výpočetní soubor vzduchové pružiny obsahuje „Příloha 17 – Výpočetní soubory stanovení parametrů vzduchových a nouzových pružin“.
Tabulka 26 – Parametry vzduchové pružiny 1T53B-5

22

vnější průměr

𝐷𝑃

457,2 mm

návrhová výška

ℎ

228,6 mm

minimální přetlak v pružině (prázdný vůz)

𝑝𝑃𝑉

4,72 bar

maximální přetlak v pružině (ložený vůz)

𝑝𝐿𝑉

6,10 bar

osová tuhost – prázdný vůz

𝑘2𝑃

434,917 N/mm

osová tuhost – ložený vůz

𝑘2𝐿

536,047 N/mm

příčná tuhost – prázdný vůz

𝑘𝑃2𝑃

28,849 N/mm

příčná tuhost – ložený vůz

𝑘𝑃2𝐿

10,331 N/mm

pevnostně-funkční výpočet primární duplexní pružiny je proveden v Příloze 7 této práce.
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Na základě znalostí parametrů vzduchové pružiny je možné stejně jako v případě varianty se šroubovitými válcovými pružinami určit vlastní frekvence vozidla – viz Tabulka 27.
Tabulka 27 – Vlastní frekvence houpání skříně vozu se vzduchovým sekundárním vypružením

souběžná frekvence – prázdný vůz

𝑓1𝑃

1,19 Hz

souběžná frekvence – ložený vůz

𝑓1𝐿

1,17 Hz

protiběžná frekvence – prázdný/ložený vůz

𝑓2

6,26 Hz

Součástí úvah musí být i volba způsobu pneumatického zapojení vzduchových pružin.
Pro dosažení staticky určitého uložení skříně je voleno v souladu s [19] zapojení tří bodové s
podélným pneumatickým provahadlováním podvozků dle schématu na Obr. 23.
VP

VP
RV

RV

NPR

NPR

VV

VV

RDV
VP

VP
NPR

NPR
NP

RV

Obr. 23 – Schéma zapojení sekundárního vzduchového vypružení
vzduchová pružina (VP), nouzová pružina (NPR), vyrovnávací ventil (VV),
regulační ventil (RV),redukční ventil (RDV), napájecí potrubí (NP)

Z výše uvedených výsledků výpočtů vyplývá, že kombinací stejného primárního vypružení určeného v předchozí kapitole a nově zvoleného vzduchového sekundárního vypružení lze
dosáhnout příznivějších hodnot souběžných vlastních frekvencí houpání skříně vozu. Dalším
kladem je rovněž možnost výhodné regulace vzduchového pružícího systému na jeho konstantní výšku. Na základě výše zmíněných výhod a vlastností bude pro další výpočty a návrhy
uvažováno již jen sekundární vzduchové vypružení s parametry určenými touto kapitolou.
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10.1.5 Nouzové sekundární vypružení
Funkce vzduchových pružin je přímo závislá na přívodu energie v podobě stlačeného
vzduchu, bez kterého ztrácí požadovaný pružící účinek. Proto je nezbytné vozidlo vybavit i
pružinami nouzovými, které zastanou úkol pružin vzduchových při jejich nefunkčnosti. Při stanovování jejich vlastností je důležité myslet zejména na dodržení výškové tolerance spřáhla
vozu nad T.K. Základní návrh tuhostí nouzové pružiny pro další výpočty přináší
„Příloha 17 – Výpočetní soubory stanovení parametrů vzduchových a nouzových pružin“.
V případě navrhovaného vozidla je uvažována pryžokovová nouzová pružina umístěná
paralelně ke vzduchovému pružícímu prvku v jeho útrobách. Následující Tabulka 28 pak přináší souhrn parametrů souvisejících s vypružením vozu v nouzovém stavu.
Tabulka 28 – Vypružení vozidla v nouzovém stavu

počet pružin nouzového sekundárního vypružení

𝑛𝑁𝑆

osová tuhost nouzové sekundární pružiny – prázdný vůz

𝑘𝑁2𝑃

8038,438 N/mm

osová tuhost nouzové sekundární pružiny – ložený vůz

𝑘𝑁2𝐿

8590,580 N/mm

4 -

Vlastní frekvence houpání skříně vozu
souběžná frekvence – prázdný vůz

𝑓𝑁1𝑃

1,81 Hz

souběžná frekvence – ložený vůz

𝑓𝑁1𝐿

1,67 Hz

protiběžná frekvence – prázdný vůz

𝑓𝑁2𝑃

17,71 Hz

protiběžná frekvence – ložený vůz

𝑓𝑁2𝐿

17,52 Hz

Deformace vypružení
užitečná deformace primárního vypružení

𝑧𝑈1

17,5 mm

deformace nouzového vypružení při zatížení prázdným vozem

𝑧𝑁2𝑃

5,98 mm

užitečná deformace nouzového sekundárního vypružení

𝑧𝑁𝑈2

1,24 mm

Výsledné souběžné vlastní frekvence houpání vozidla již překračují mezní hodnotu odrážející komfort cestujících. Jelikož se však jedná o nouzový provozní stav a nepředpokládá se
trvalý provoz v tomto režimu, lze dané frekvence považovat za uspokojivé.
Nezbytností je i ověření požadavku na výškovou toleranci polohy spřáhla vozu nad T.K.
Lze tak učinit dle rovnice ( 23 ) sečtením užitečné deformace primárního (𝑧𝑈1 ) a nouzového
sekundárního vypružení (𝑧𝑁𝑈2 ) spolu s deformací nouzové pružiny pod prázdným vozem
(𝑧𝑁2𝑃 ) .
𝑧𝑈 = 𝑧𝑈1 + 𝑧𝑁2𝑃 + 𝑧𝑁𝑈2 = 24,7 𝑚𝑚 < 25 𝑚𝑚
50
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Nouzová pružina je řazena paralelně k pružině vzduchové a činná je až po jejím vypuštění. Proto je tedy nutné při kontrole výškové tolerance polohy spřáhla nad T.K. uvažovat i
velikost její deformace pod prázdným vozem. Z výsledku je pak jasně patrné, že je splněn požadavek na přípustné sednutí vozu s nouzovým vypružením definovaný v kapitole 10.1.1.

10.1.6 Dynamická přirážka
Pojíždění svislých nerovností kolejnicového pásu vyvolává vznik svislých dynamických
účinků na vozidlo. Vzniklé dynamické silové namáhání vozu zrychlujícími silami lze kvantifikovat parametrem zvaným dynamická přirážka 𝑘𝐷 . Ten lze pro maximální rychlosti jízdy vozidla 𝑣 ležící v rozmezí 50 až 100 km/hod. vyjádřit vztahem ( 24 ). [19] [27]
𝑘𝐷(0,1,2) = 𝑎(0,1,2) + 𝑏 ∙

0,1 ∙ 𝑣
∑ 𝑧𝑠𝑡𝑎𝑡

( 24 )

Koeficient 𝑎 je odvislý od stupně odpružení hmot, na které zrychlující síla působí, a
nabývá hodnot 𝑎0 = 0,15 (pro neodpružené hmoty), 𝑎1 = 0,1 (pro prvotně odpružené hmoty)
a 𝑎2 = 0,05 (pro druhotně odpružené hmoty). Součinitel 𝑏 respektuje počet dvojkolí 𝑛 v podvozku vozidla a je vyjádřen vztahem ( 25 ). [19] [27]
𝑏=

𝑛+2
2∙𝑛

( 25 )

Suma 𝑧𝑠𝑡𝑎𝑡 pak představuje součet statických sednutí pružin všech stupňů vypružení
z jejich volné délky do stavu odpovídajícímu zatížení (viz Tabulka 29), pro který je určována
dynamická přirážka. [19] [27]
Tabulka 29 – Statická sednutí jednotlivých stupňů vypružení z jejich volné délky

primární vypružení
prázdný vůz

𝑧1

70 mm

ložený vůz

𝑧2

88 mm

prázdný vůz

𝑧1

111 mm

ložený vůz

𝑧2

116 mm

prázdný vůz

𝑧1

6 mm

ložený vůz

𝑧2

7 mm

vzduchové sekundární vypružení 23

nouzové sekundární vypružení

23

U vzduchového vypružení, které je regulováno na konstantní výšku, je udávána hodnota tzv. zdánlivého sednutí.
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Výsledné procentuální hodnoty dynamických přirážek pro jednotlivé provozní stavy
vozu shrnuje Tabulka 30. Nejméně příznivá situace tak nastává u prázdného vozidla spočívajícího na nouzovém sekundárním vypružení.
Tabulka 30 – Dynamická přirážka pro provozní stavy vozu se vzduchovým sekundárním vypružením

Dynamická přirážka
prázdný vůz
neodpružené hmoty

𝑘𝐷0

19 %

prvotně odpružené hmoty

𝑘𝐷1

14 %

druhotně odpružené hmoty

𝑘𝐷2

9 %

neodpružené hmoty

𝑘𝐷0

18 %

prvotně odpružené hmoty

𝑘𝐷1

13 %

druhotně odpružené hmoty

𝑘𝐷2

8 %

neodpružené hmoty

𝑘𝐷0

24 %

prvotně odpružené hmoty

𝑘𝐷1

19 %

druhotně odpružené hmoty

𝑘𝐷2

14 %

neodpružené hmoty

𝑘𝐷0

22 %

prvotně odpružené hmoty

𝑘𝐷1

17 %

druhotně odpružené hmoty

𝑘𝐷2

12 %

obsazený vůz

prázdný vůz – nouzové sekundární vypružení

obsazený vůz – nouzové sekundární vypružení
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10.2 Návrh tlumících konstant svislého vypružení vozu
Pro návrh tlumících konstant v jednotlivých stupních svislého vypružení vozu použijeme dle [26] předpokladu jednohmotového modelu, který je zobrazen na Obr. 24.

Obr. 24 – Modely jednohmotových soustav [26]

Stanovení konstanty tlumení tlumiče primárního stupně vypružení provedeme na základě zjednodušujícího předpokladu (viz „zjednodušení 1“ na Obr. 24), že se hmotnost druhotně
odpružených hmot blíží k nekonečnu. Pro její výpočet je třeba nejdříve určit hodnotu konstanty
kritického tlumení dle rovnice ( 26 ).
𝑏1𝑘𝑟𝑖𝑡 = 2 ∙ √(𝑘1 + 𝑘2 ) ∙ 𝑚1

( 26 )

Výslednou tlumící konstantu jednoho tlumiče primárního vypružení pak vypočteme dle
rovnice ( 27 ), ve které 𝑛𝑇1 představuje počet tlumičů a 𝑏𝑟 poměrný útlum. Na základě doporučení uvedeném ve [27] se má velikost poměrného útlumu pohybovat v rozmezí 0,2 až 0,3.
Pro náš případ použijeme střední hodnotu 0,25.
𝑏1 =

𝑏𝑟 ∙ 𝑏1𝑘𝑟𝑖𝑡
𝑛 𝑇1

( 27 )

Obdobným způsobem lze určit i tlumící konstantu tlumiče sekundárního vypružení. Využijeme k tomu zjednodušení předpokládající hmotnost primárně odpružených hmot blížící se
k nule (viz „zjednodušení 2“ na Obr. 24). Velikost kritického tlumení vypočteme pomocí
vztahu ( 28 ), hodnotu tlumící konstanty tlumiče pak dle rovnice ( 29 ).
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𝑘1 ∙ 𝑘2
) ∙ 𝑚2
𝑏2𝑘𝑟𝑖𝑡 = 2 ∙ √(
𝑘1 + 𝑘2
𝑏2 =

( 28 )

𝑏𝑟 ∙ 𝑏2𝑘𝑟𝑖𝑡
𝑛𝑇2

( 29 )

Shrnutí výsledků návrhů tlumících konstant určených pro variantu vypružení vozidla se
vzduchovými pružinami v sekundárním stupni v provozním stavu předkládá Tabulka 31.
Tabulka 31 – Tlumící konstanty svislého vypružení vozu

počet tlumičů primárního vypružení

𝑛 𝑇1

8 -

počet tlumičů sekundárního vypružení

𝑛 𝑇2

4 -

primární vypružení – prázdný vůz
𝑃𝑉
𝑏1𝑘𝑟𝑖𝑡

kritické tlumení

𝑏1𝑃𝑉

tlumící konstanta tlumiče

245 246 Ns/m
7 664 Ns/m

primární vypružení – ložený vůz
𝐿𝑉
𝑏1𝑘𝑟𝑖𝑡

kritické tlumení

𝑏1𝐿𝑉

tlumící konstanta tlumiče

255 110 Ns/m
7 972 Ns/m

sekundární vypružení – prázdný vůz
𝑃𝑉
𝑏2𝑘𝑟𝑖𝑡

kritické tlumení

𝑏2𝑃𝑉

tlumící konstanta tlumiče

297 164 Ns/m
18 573 Ns/m

sekundární vypružení – ložený vůz
𝐿𝑉
𝑏2𝑘𝑟𝑖𝑡

kritické tlumení

𝑏2𝐿𝑉

tlumící konstanta tlumiče

360 240 Ns/m
22 515 Ns/m

Výsledné konstanty tlumení zvolených tlumičů by se měly pohybovat v rozmezí vypočtených hodnot pro prázdný a plně obsazený vůz (viz Tabulka 31). Pro tlumič primárního vypružení je voleno 𝑏1 = 7 900 Ns/m, u tlumiče sekundárního vypružení pak 𝑏2 = 19 000 Ns/m.
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10.3 Příčné vypružení vozidla
K příčnému vypružení skříně vozu vůči podvozkům bude využita příčná poddajnost
pružin svislého vypružení v kombinaci se samostatnými pružícími prvky. Pro zvolenou verzi
sekundárního vypružení se vzduchovými pružinami, které vykazují nízké hodnoty příčné tuhosti, je použití přídavných pružících prvků dokonce nutností. Proto bude dále blíže rozebrána
tato návrhová varianta.

10.3.1 Silové účinky na příčné vypružení vozu
Návrhovou sílu, kterou musí být schopna pružina v příčném směru přenést, určuje následující vztah ( 30 ) pro ložený vůz a vztah ( 31 ) pro vůz prázdný. Figurují v nich hmotnosti
sekundárně odpružených hmot (viz kapitola 8), na které působí nevykompenzované příčné
zrychlení 𝑎𝑁 = 0,85 m/s2. Rovněž je třeba vzít v úvahu počet činných příčných pružin 𝑛𝑃 = 2.
𝑚2𝐿𝑉 ∙ 𝑎𝑁
= 10,753 𝑘𝑁
𝑛𝑃

( 30 )

𝑚2𝑃𝑉 ∙ 𝑎𝑁
=
= 8,334 𝑘𝑁
𝑛𝑃

( 31 )

𝐿𝑉
𝐹2𝑦
=

𝑃𝑉
𝐹2𝑦

10.3.2 Určení zdvihu příčného vypružení
Hodnota maximální možné příčné výchylky vypružených částí vozidla je limitována
obrysem pro jeho konstrukci (viz kapitola 6) a u navrhovaného vozu je rovna 𝑤 = 35 𝑚𝑚.
𝑧𝑃2

𝑜

𝑧𝑃1

𝑣𝑃
střední poloha
skříně

pevná
narážka
Obr. 25 – Schéma volby zdvihu příčného vypružení

Dle schématu na Obr. 25 ji lze rozdělit na dílčí úseky a vyjádřit tak prostor vymezený
pro deformaci příčného vypružení 𝑧𝑃2 dle rovnice ( 32 ), ve které 𝑜 představuje toleranci na
opotřebení pružících prvků, 𝑧𝑃1 maximální příčnou deformaci primárního vypružení a 𝑣𝑃 montážní vůli, se kterou jsou přídavné pružiny příčného vypružení umístěny do podvozku.
𝑧𝑃2 = 𝑤 − 𝑜 − 𝑧𝑃1 − 𝑣𝑃 = 35 − 5 − 1,8 − 5 = 23,2 𝑚𝑚
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10.3.3 Zatěžovací charakteristika příčného vypružení
Na základě vyjádření maximální přípustné deformace příčného vypružení a velikosti
zátěžné síly vyplývající z velikosti nevykompenzovaného příčného zrychlení byla zvolena pryžová přídavná pružina výrobce GMT (katalogové označení 554 904). Její zatěžovací charakteristiku představuje následující Obr. 26.

Obr. 26 – Zatěžovací charakteristika pružiny GMT 554 904
(zdroj: katalog výrobce GMT)

Realizace zástavby přídavné příčné pružiny do podvozku předpokládá její paralelní řazení s pružinami vzduchovými s využitím montážní vůle 𝑣𝑃 = 5 𝑚𝑚. Z toho vyplývá, že
příčné vypružení budou zajišťovat do doby vyčerpání této vůle pouze pružiny vzduchové, posléze pak pružiny obě. Výslednou celkovou zatěžovací charakteristiku příčného vypružení (přídavné i vzduchové pružiny) pro prázdný a ložený vůz24 shrnuje Graf 6. Z něj je jasně patrné, že
se deformace příčného vypružení bude pohybovat pro dané zatěžující síly v určeném pracovním
rozmezí a zvolená přídavná příčná pružina je tedy pro vstupní předpoklady vyhovující.

Odchylka v charakteristice vypružení pro prázdný a ložený vůz je způsobena rozdílnou příčnou tuhostí vzduchových pružin pro daná zatížení vozu – viz kapitola 10.1.4
24
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Graf 6 – Zatěžovací charakteristika příčného vypružení vozidla
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10.4 Návrh tlumících konstant příčného vypružení vozu
Stejně jako u návrhu tlumících konstant svislého vypružení vyjdeme při určení tlumící
konstanty příčného vypružení z předpokladu jednohmotové soustavy. Kritické tlumení 𝑏𝑃𝑘𝑟𝑖𝑡
(25)
určíme dle vztahu ( 33 ), kde 𝑚2 představuje hmotnost sekundárně (příčně) odpružených hmot a 𝑘2𝑦

tuhost příčného vypružení odpovídající 25 % příčné výchylce skříně vůči podvozku vozidla25 (dle předchozí kapitoly 10.3).
(25)

𝑏𝑃𝑘𝑟𝑖𝑡 = 2 ∙ √𝑘2𝑦 ∙ 𝑚2

( 33 )

Následně je možné stanovit výslednou tlumící konstantu jednoho tlumiče příčných
kmitů dle rovnice ( 34 ), ve které 𝑛𝑃𝑇 představuje počet tlumičů a 𝑏𝑟 poměrný útlum. Dle

Z rozboru provedeném v kapitole 10.3 lze určit maximální provozní výchylku skříně v příčném směru a vyčíslit
(25)
tak její 25 % hodnotu 𝑦𝑃 = 7,05 𝑚𝑚. Na základě této výchylky a zatěžovací charakteristiky (Graf 6) pak lze
(25)
stanovit tuhost 𝑘2𝑦 v závislosti na provozním stavu vozu (prázdný/ložený).
25
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literatury [27] je doporučená velikost poměrného útlumu příčného tlumiče uváděna v rozmezí
0,3 až 0,4. Pro výpočet byla zvolena hodnota poměrného útlumu 0,35.
𝑏𝑃 =

𝑏𝑟 ∙ 𝑏𝑃𝑘𝑟𝑖𝑡
𝑛𝑃𝑇

( 34 )

Shrnutí výsledků pro provozní stavy vozidla (prázdný/ložený) předkládá Tabulka 32.
Na základě provedeného návrhu je zvolena výchozí hodnota tlumící konstanty tlumiče příčného
vypružení skříně vozu 𝑏𝑃 = 27 000 𝑁𝑠/𝑚. Po provedení detailnějších simulací jízdy vozidla
a hodnocení jízdního komfortu by byly parametry zpřesňovány tak, aby bylo dosaženo optimálního pohodlí přepravovaných osob.
Tabulka 32 – Tlumící konstanty příčného vypružení skříně vozu

počet tlumičů příčných kmitů skříně vozu

𝑛𝑃𝑇

2 -

prázdný vůz
𝑃𝑉
𝑏𝑃𝑘𝑟𝑖𝑡

kritické tlumení

𝑏𝑃𝑃𝑉

tlumící konstanta tlumiče

150 040 Ns/m
26 257 Ns/m

ložený vůz
𝐿𝑉
𝑏𝑃𝑘𝑟𝑖𝑡

kritické tlumení

𝑏𝑃𝐿𝑉

tlumící konstanta tlumiče

168 934 Ns/m
29 563 Ns/m

10.5 Analytický výpočet změny kolových sil na zborcené koleji
Velikosti změn kolových sil vozidla na nejméně příznivém úseku trati z hlediska geometrické polohy koleje (na tzv. zborcené koleji) jsou podstatnými údaji při posuzování bezpečnosti proti vykolejení. Aby bylo možné tyto změny kolových sil početně určit, je nejdříve potřeba stanovit parametry zborcení koleje a z nich vyplývající zkroucení podvozku (resp. skříně)
vozu související s navrženým vypružením.
V praxi je míra změn kolových sil ověřována při tzv. zkrucovací zkoušce26 dle normy
ČSN EN 14 363, která mimo jiné definuje vztahy pro zkušební zborcení koleje. Je tedy účelné
normou stanovené podmínky využít i pro vyjádření těchto sil, které je provedené v této kapitole.
Jelikož však daná norma předpokládá normálněrozchodné vozidlo, je nutné přizpůsobit výpočetní vztahy úzkému rozchodu o velikosti 760 mm tak, jak popisuje „Příloha 6 – Parametry
tratí Jindř. Hradec – Nová Bystřice a Jindř. Hradec – Obrataň“ této práce. Výsledné vztahy
26

ČSN EN 14363 - Metoda 2: Zkouška na zkrucovacím zkušebním stavu a nepřevýšené zkušební koleji
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pro výpočet zkušebního zkroucení (popsané ve výše zmíněné příloze) pak získají tvary ( 35 ) a
( 36 ):
•

zkušební zkroucení podvozku vozidla:
+
𝑔𝑙𝑖𝑚
= 10,5 −

•

5
2𝑎+

( 35 )

zkušební zkroucení skříně vozidla:
∗
𝑔𝑙𝑖𝑚
=

5,8
+ 3,5
2𝑎∗

( 36 )

Na základě stanovených hodnot zkušebních zkrouceních podvozku a skříně vozidla lze
určit změnu kolových sil vozu na zborcené koleji i analytickým výpočtem. Následující
Tabulka 33 předkládá souhrnný výčet parametrů vozu potřebných k posouzení velikosti změn
kolových sil na zborcené koleji.
Tabulka 33 – Výpočtové parametry vozidla na zborcené koleji

rozvor podvozku

2𝑎+

1 700 mm

vzdálenost otočných čepů

2𝑎∗

9 000 mm

vzdálenost styčných kružnic kol

2𝑠

810 mm

příčná báze sekundárního vypružení

2𝑤𝑔

1 550 mm

příčná báze primárního vypružení

2𝑤𝑠

1 310 mm

torzní tuhost rámu podvozku*

𝑘𝑡+

∞ N·mm/rad

torzní tuhost skříně vozu*

𝑘𝑡∗

∞ N·mm/rad

tuhost torzního stabilizátoru 27

𝑘𝑇𝑆

1 834 716 N·m/rad

tuhost pružiny primárního vypružení

𝑘1

398,788 N/mm

tuhost pružiny sekundárního vypružení

𝑘2

dle provozního stavu

* rám a skříň vozidla jsou uvažovány jako absolutně tuhé s torzní tuhostí jdoucí do nekonečna

10.5.1 Změna kolové síly na vzdálenosti rozvoru podvozku
Dosazením rozvoru podvozku do vztahu ( 35 ) získáme hodnotu zkušebního zkroucení
+
podvozku 𝑔𝑙𝑖𝑚
= 7,56 ‰. Pomocí ní můžeme následně dopočíst zkušební převýšení 𝑧 + ( 37 )

a dále pak úhel zkroucení dvojkolí 𝛽 + ( 38 ).

Použita hodnota tuhosti torzního stabilizátoru 𝑘 𝑇𝑆 = 1 834 716 𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑, která jejíž určení je popsáno v nadcházející kapitole.
27
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+
𝑧 + = 𝑔𝑙𝑖𝑚
∙ 2𝑎 + = 7,56 ∙ 1,7 = 12,85 𝑚𝑚

𝛽+ =

𝑧 + 12,85
=
= 0,0159 𝑟𝑎𝑑
2𝑠
810

( 37 )
( 38 )

Pro výpočet změny kolové síly dle schématu na Obr. 27 je třeba nejdříve vyčíslit celko+
vou torzní tuhost podvozku 𝑘𝑡𝐶
. Ta se skládá z torzní tuhosti uložení dvojkolí 𝑘𝑡𝑑 (určené po-

mocí příčné báze primárního vypružení 2𝑤𝑠 a tuhosti pružin primárního vypružení 𝑘1 ) a
z torzní tuhosti rámu 𝑘𝑡+ . [19] [28]

Obr. 27 – Schéma podvozku na zborcené koleji [28]

Sériovým spojením naznačených pružin získáme potřebný vztah ( 71 ).
1
2
1
+ + =
+ =
𝑘𝑡𝐶 𝑘𝑡𝑑 𝑘𝑡

2
2𝑤
2 ∙ 𝑘1 ∙ ( 2 𝑆 )

2

+

1
1
1
+ +
+ =
2
𝑘𝑡
𝑘1 ∙ 𝑤𝑆
𝑘𝑡

( 39 )

+
Výsledná torzní tuhost podvozku pak nabývá hodnoty 𝑘𝑡𝐶
= 1,71 ∙ 108 𝑁𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑑.

Z momentové rovnováhy působících sil na kole lze následně určit výslednou změnu kolové
síly dle vztahu ( 40 ). [19] [28]
∆𝑄 + =

+
𝑘𝑡𝐶
∙ 𝛽 + 1,71 ∙ 108 ∙ 0,0159
=
= 3 351 𝑁
2𝑠
810

( 40 )

10.5.2 Změna kolové síly na vzdálenosti otočných čepů
Výpočet změny kolové síly na vzdálenosti otočných čepů je obdobou výpočtu na vzdálenosti

rozvoru

podvozku.

Nejprve

tedy

určíme

hodnotu

zkušebního

zkroucení

∗
𝑔𝑙𝑖𝑚
= 4,14 ‰, posléze zkušební převýšení 𝑧 ∗ ( 41 ) a vyplývající úhel zkroucení 𝛽 ∗ ( 42 ).
∗
𝑧 ∗ = 𝑔𝑙𝑖𝑚
∙ 2𝑎∗ = 4,14 ∙ 9 = 37,26 𝑚𝑚
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𝑧 ∗ 37,26
𝛽 =
=
= 0,0465 𝑟𝑎𝑑
2𝑠
810
∗

( 42 )

∗
Opět je potřeba určit celkovou torzní tuhost 𝑘𝑡𝐶
sestávající se ze sériově řazených torz-

ních tuhostí podvozků (𝑘𝑡𝑃 ), uložení skříně na sekundárním vypružení včetně torzního stabilizátoru (𝑘𝑡𝑔 ) a ze samotné skříně vozu (𝑘𝑡∗ ) dle nákresu na Obr. 28 a následujícího
vztahu ( 43 ). [19] [28]
1
2
2
1
2
2
1
+
+ ∗ =
+
+
∗ =
𝑘𝑡𝐶 𝑘𝑡𝑃 𝑘𝑡𝑔 𝑘𝑡
2 ∙ 𝑘𝑡𝑑 2 ∙ 𝑘2 ∙ 𝑤𝑔 2 + 𝑘𝑇𝑆 𝑘𝑡∗

( 43 )

Obr. 28 – Schéma torzních tuhostí vozidla na zborcené koleji [28]

Ze sestavené momentové rovnováhy sil působící na kole lze opět určit výsledné změny
kolové síly na vzdálenosti otočných čepů dle vztahu ( 44 ).
∆𝑄 ∗ =

∗
𝑘𝑡𝐶
∙ 𝛽∗
4𝑠

( 44 )

Ve výpočtu torzní tuhosti vozidla vystupuje tuhost pružin sekundárního vypružení
(𝑘2 ), která je závislá na provozním režimu vozu – prázdný/ložený, vzduchové/nouzové vypružení. S měnící se velikostí této tuhosti se tak bude měnit i velikost změny kolové síly na vzdálenosti otočných čepů. Shrnutí číselných výsledků pro dané mezní stavy, které můžou v provozu nastat, předkládá Tabulka 34.
Tabulka 34 – Změny kolových sil na vzdálenosti otočných čepů

Změna kolové síly ∆𝑸∗ [N]

Provozní stav vozu
prázdný vůz, vzduchové vypružení

7 538

ložený vůz, vzduchové vypružení

7 622

prázdný vůz, nouzové vypružení

9 180

ložený vůz, nouzové vypružení

9 208
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10.5.3 Výsledná změna kolové síly na zborcené koleji
Výslednou největší změnu kolové síly vozidla na zborcené koleji obdržíme sečtením
dílčích sil ∆𝑄 + a ∆𝑄 ∗ dle ( 45 ). Celkové výsledky zobrazuje Tabulka 35.
∆𝑄 = ∆𝑄 + + ∆𝑄 ∗

( 45 )

Tabulka 35 – Maximální změna kolové síly vozidla na zborcené koleji

Provozní stav vozu

Změna kolové síly ∆𝑸 [N]

prázdný vůz, vzduchové vypružení

10 889

ložený vůz, vzduchové vypružení

10 973

prázdný vůz, nouzové vypružení

12 530

ložený vůz, nouzové vypružení

12 559
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11. Koncepční řešení podvozku vozidla
Na základě definovaných
parametrů z předchozích kapitol je
možné přistoupit ke koncepčnímu
návrhu podvozku úzkorozchodného
motorového vozu (viz Obr. 29).
Dále popisovaná technická řešení
v sobě reflektují nejen požadavky
kladené na vozidlo, ale i rysy a omezení, které vyplývají z vlastností na
trhu dostupných strojních součástí
Obr. 29 – Model podvozku vozidla

vybraných pro konkrétní aplikace

v podvozku vozidla. Celkový přehled uspořádání podvozku vozu předkládá „Příloha 10 – Sestavný výkres podvozku“. Model vozidla a podvozku vytvořený v prostředí CAD programu
obsahuje „Příloha 19 – CAD model vozidla“.

11.1 Dvojkolí
Dvojkolí vozidla je tvořeno nápravou vybavenou sedlem pro ozubené kolo převodovky
a celistvými koly o jmenovitém průměru 750 mm v neopotřebovaném stavu. Kuželový jízdní
profil kola (viz Obr. 30) vychází z používaného profilu kol u vozidel JHMD, avšak pro návrh
vozu bylo přistoupeno ke zvětšení úhlu okolku ze 61° na dnes běžně používanou hodnotu 70°.
V souvislosti s touto změnou byl i nepatrně upraven tvar vrcholu okolku.

Obr. 30 – Jízdní profil kola
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11.2 Vedení dvojkolí
Dvojkolí jsou vedena v rámu podvozku pomocí kyvných ramen (Obr. 31). Ta se skládají
ze dvou částí, mezi které je sevřena ložisková komora obsahující kombinaci jednořadých válečkových nápravových ložisek typu NJ a NU společně s kroužkem HJ dle katalogu výrobce
SKF. Hlavní výhodou tohoto uspořádání je možnost vyvázat dvojkolí bez nutnosti demontáže
horních dílů kyvných ramen z rámu podvozku.
Součástí horního dílu kyvného ramene je prostor po umístění duplexní pružiny primárního vypružení (A), oko pryžokovového kloubu (B) a narážka pro podchycení dvojkolí při zvedání vozu (C). Prodloužení spodního dílu pak tvoří konzolu tlumiče primárního vypružení (D)
a rovněž slouží k montáži držáku trysky pískovacího zařízení.

D

C

A

B

Obr. 31 – Kyvné rameno vedení dvojkolí
A – vedení duplexní pružiny primárního vypružení, B – oko pryžokovového kloubu,
C – narážka podchytky, D - konzola tlumiče primárního vypružení

Spojení rámu a kyvného ramene je uskutečňováno pomocí pryžokovového kloubu, který
musí zvládnout přenést zatížení v příčném i podélném směru a který musí být schopen realizace
torzní a kardanické deformace požadovaných hodnot. V případě kardanické deformace vyplývá
velikost deformačního úhlu z přejezdu lokální nerovnosti tratě a nabývá hodnot ±0,762°. Torzní
deformace je odvozená z velikosti sednutí primárního vypružení a má velikost 4,65°. Těmto
nárokům vyhovuje produkt nabízený firmou GMT pod označením 410129, jehož typový list
zobrazuje „Příloha 9 – Pryžokovový kloub kyvného ramene GMT 410129“.
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11.3 Rám podvozku
Rám podvozku tvoří svařenec z plechů a trubek ve tvaru písmene H (Obr. 32). Podélníky rámu obsahují dutiny (A) pro umístění duplexních pružin primárního vypružení a ve své
snížené střední části rovněž prostor pro vzduchové pružiny (B). Součástí jsou taktéž konzoly
tlumičů primárního vypružení (C), kyvných ramen (D) a konzoly pro montáž ojniček vedení
příčné traverzy (E).

G

E

I

B

J

A

D
F

H

C

Obr. 32 – Rám podvozku vozidla
A – dutina pro primární vypružení, B – nosič sekundárního vypružení, C – konzola tlumiče primárnho vypružení,
D – konzola kloubu kyvného ramene, E – konzola ojničky pro vedení příčné traverzy,
F – konzola trakčního motoru, G – konzola převodovky, H – konzola tlumiče sekundárního vypružení,
I – narážka příčného vypružení a úchyt pro rotační tlumič, J – závěs mechanické části brzdy a brzdového válce

Příčníky rámu jsou tvořeny dvěma trubkami a nesou konzoly pro uchycení trakčních
motorů (F), převodovek (G) a tlumičů sekundárního vypružení (H). Jejich podélné spojení ve
střední části vytváří narážku pro příčné vypružení a úchyt pro rotační tlumič tohoto
vypružení (I). Naopak propojením příčníků na jejich okrajích vznikne prostor pro umístění mechanické části brzdy s brzdovým válcem (J).
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11.4 Pohon
Jedním ze základních požadavků na vozidlo je použití elektricky poháněných dvojkolí (viz kapitola 5). V souladu s tímto požadavkem a rovněž ve snaze o snížení velikosti nevypružených hmot vozu byla zvolena koncepce příčně orientovaného částečně odpruženého
pohonu, jehož uspořádání ukazuje Obr. 33.

C

B

A

Obr. 33 – Schéma uspořádání pohonu vozidla
A – trakční motor, B – spojka, C – dvoustupňová převodovka

Přestože je místo pro umístění jednotlivých komponent pohonu díky velikosti rozkolí
značně omezené, dle koncepčního návrhu provedeného dále v této kapitole se ukazuje jako
realizovatelné zastavit do daného prostoru trakční motor (A), spojku (B) a dvoustupňovou převodovku (C).

11.4.1 Trakční motor
Zásadní krokem je volba použitého trakčního motoru. Při ní bylo nutné vhodně zkombinovat hned několik kritérií, kterými jsou zejména rozměry, otáčky, moment a výkon motoru.
Požadavky momentové a otáčkové souvisí s velikostí převodového poměru převodovky a s nároky na maximální rychlost a tažnou sílu vozidla. Rozměry motoru pak korespondují s parametry výkonovými a momentovými.
Vzhledem k výše uvedeným velmi náročným a částečně protichůdným nárokům nebyl
nalezen žádný vhodný trakční motor tradičních výrobců určený pro obvyklé použití v pohonech
kolejových vozidel. Zvoleno nakonec bylo nevšední řešení inspirované elektromobily, a to
66

Úzkorozchodný motorový vůz
pro regionální dopravu

Jan OLIVA
2020/2021

ČVUT
Fakulta strojní

vodou chlazený synchronní reluktanční motor s permanentními magnety (SRPM) typového
označení EM-PMI375-T200-2600 dodávaný firmou Danfoss. [29]
Tabulka 36 – Parametry trakčního motoru EM-PMI375-T200-2600 [29]

trvalý točivý moment *

𝑀𝑛

170 Nm

𝑀𝑀𝐴𝑋

500 Nm

trvalý výkon *

𝑃

46 kW

jmenovitý proud *

𝐼𝑛

61 A

jmenovité otáčky

𝑛𝑁

2 600 ot./min

maximální otáčky

𝑛𝑀𝐴𝑋

4 000 ot./min

délka

𝐿𝑚𝑜𝑡

278 mm

průměr

𝐷𝑚𝑜𝑡

450 mm

špičkový točivý moment **

*
při teplotě chladící kapaliny +65° C
** špičkový točivý moment dosažený jedním (350A) měničem

11.4.2 Převodovka
Aby bylo možné využít naplno parametry zvoleného motoru a zároveň splnit nároky
kladené na trakční vlastnosti vozidla, je nezbytné navrhnout odpovídající převodovku. Jedná se
především o snahu vedoucí k dosažení adekvátního převodového poměru a o respektování omezeného zástavbového prostoru v podvozku vozu.
11.4.2.1 Určení převodového poměru
Při určování maximálního převodového poměru převodovky 𝑖𝑚𝑎𝑥 vyjdeme z nejvyšší
provozní rychlosti vozidla (𝑣𝑀𝐴𝑋 ), která je pro případ zkoušek vozu navýšena o 10 km/h, a z
maximálních otáček trakčního motoru (𝑛𝑀𝐴𝑋 ). Dále do vztahu ( 46 ) dosadíme hodnotu průměru nového kola (𝐷𝐾𝑚𝑎𝑥 ).

𝑖𝑚𝑎𝑥

𝐷𝐾𝑚𝑎𝑥
0,75
∙ 𝑛𝑀𝐴𝑋
∙ 4000
2𝜋
2𝜋
2
=
∙
=
∙ 2
= 7, 069 [−]
70 + 10
60 (𝑣𝑀𝐴𝑋 + 10)
60
3,6

( 46 )

Převodový poměr je rovněž limitován velikostí ozubených kol (jejich průměrem). Proto
je třeba dbát na to, aby poloměry roztečných kružnic nepřesahovaly maximální přípustné hodnoty dané zejména obrysem pro konstrukci vozidla. Náčrtek rozměrových poměrů na Obr. 34
ukazuje hlavní omezení pro velikost velkého ozubeného kola převodovky.
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Obr. 34 – Rozměrový náčrtek k určení maximálního průměru velkého kola převodovky

Určení tohoto omezení je možné provést dle rovnice ( 47 ), ve které je od poloměru
ojetého kola (𝐷𝐾𝑚𝑖𝑛 /2) odčítána minimální výška nad T.K. (𝑣) odpovídající obrysu pro vozidlo
dle [18], výška hlavy zubu28 (ℎ𝑎 ), vůle mezi stěnou a zubem kola (𝑎) a tloušťka stěny převodovky (𝑡). [30]
𝑟𝑀𝐴𝑋

𝐷𝐾𝑚𝑖𝑛
690
≤
− (𝑣 + ℎ𝑎 + 𝑎 + 𝑡) =
− (60 + 7 + 26 + 15) = 237 𝑚𝑚
2
2

( 47 )

Pro určenou hodnotu maximálního převodového poměru a největšího roztečného poloměru ozubeného kola lze ověřit, zda je možné použít pouze jednostupňovou převodovku. Ke
stanovení poloměru velkého kola vyjdeme z rovnice ( 48 ), která předpokládá návrhový počet
zubů pastorku 𝑧1∗ = 17 a modul soukolí 𝑚 = 7 𝑚𝑚 volený v souladu s [30].
𝑟2∗ =

28

𝑖𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑧1∗ ∙ 𝑚
7,069 ∙ 17 ∙ 7
=
= 421 𝑚𝑚 > 𝑟𝑀𝐴𝑋
2
2

výška hlavy zubu je uvažována jako velikost modulu 𝑚 = 7 mm v souladu s [30]
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Z výsledku je patrné, že návrhový průměr velkého ozubeného kola 𝑟2∗ značně převyšuje
maximální přípustnou hodnotu, a tak bude třeba užít dvoustupňové převodovky. Její skutečný
převodový poměr lze vyjádřit rovnicí ( 49 ) na základě zvolených počtů zubů (𝑧1 , 𝑧2 , 𝑧3 , 𝑧4 )
ozubených kol:
𝑖𝐶 = 𝑖1 ∙ 𝑖2 =

𝑧2 𝑧4
44 52
∙ =
∙
= 7,062 [−]
𝑧1 𝑧3
18 18

( 49)

Srovnáme-li číselné výsledky vztahů ( 46 ) a ( 49 ), dospějeme k závěru, že velikost
zvoleného převodového poměru dvoustupňové převodovky (𝑖𝐶 ) se blíží jeho maximální přípustné hodnotě (𝑖𝑚𝑎𝑥 ) a je tedy vyhovující. Zbývá ještě zkontrolovat, zdali poloměr největšího
z ozubených kol v převodovce splňuje rozměrové požadavky. Velikost roztečné kružnice tohoto kola lze určit na základě počtu jeho zubů 𝑧4 = 52 a modulu 𝑚 = 7 𝑚𝑚 (voleného v souladu s [30]) dle vztahu ( 50 ).
𝑟4 =

𝑧4 ∙ 𝑚
52 ∙ 7
=
= 182 𝑚𝑚 < 𝑟𝑀𝐴𝑋
2
2

( 50 )

Z provedeného porovnání vyplývá, že rozměrové požadavky na převodovku vyplývající
z nároků obrysu pro konstrukci vozidla jsou splněny.
11.4.2.2 Ověření trakčních vlastností vozu
Na základě stanoveného převodového poměru převodovky a dle parametrů trakčního
motoru (viz kapitola 11.4.1) lze určit velikost rozjezdové tažné síly na obvodu kol (𝐹𝑇𝑚𝑎𝑥 )
dle vztahu ( 51 ). Do něj je potřeba dosadit hodnotu špičkového momentu trakčního motoru
(𝑀𝑀𝐴𝑋 ) a počet těchto motoru na vozidle (𝑁𝑀 ), dále pak velikost převodového poměru (𝑖𝐶 ),
účinnost převodu (𝜂𝑖 ) a průměr kol v předpokládaném neopotřebovaném stavu (𝐷𝐾𝑚𝑎𝑥 ).
𝐹𝑇𝑚𝑎𝑥 =

𝑁𝑀 ∙ 𝑀𝑀𝐴𝑋 ∙ 𝑖𝐶 ∙ 𝜂𝑖
500 ∙ 7,062 ∙ 0,96 ∙ 4
=
= 36 157 𝑁
𝑚𝑎𝑥
0,75
𝐷𝐾
2
2

( 51 )

Ze srovnání takto vypočtené rozjezdové tažné síly na obvodu kol s návrhy trakčních
vlastností vozu v kapitole 9 plyne, že vozidlo nebude schopno využít maximální možnou velikost tažné síly při rozjezdu plynoucí z jeho adhezních vlastností. Tím pádem klesne i hodnota
rozjezdového zrychlení 𝑎𝑅 vyčísleného rovnicí ( 52 ) pro plně obsazený vůz, bez uvažování
odporů. Výsledek však lze považovat za vyhovující z hlediska základních požadavků na vozidlo
z kapitoly 5.
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𝐹𝑇𝑚𝑎𝑥
36,157
=
= 0,977 𝑚/𝑠 2
𝑚𝐿 ∙ 𝜉 32 ∙ 1,5625

( 52 )

Z provedených návrhových výpočtů převodovky zohledňujících velikost převodového
poměru a přípustný průměr ozubených kol vyplývá, že realizace dvoustupňové převodovky a
její zástavba do podvozku vozidla je proveditelná. Podrobnější rozbor a optimalizace jednotlivých částí převodovky v sobě skrývá možnost nalezení kompaktnějšího řešení, které by přineslo hmotností a rozměrové úspory.

11.4.3 Spojka
Jelikož je uvažován částečně odpružený pohon vozidla, je potřeba věnovat pozornost i
návrhu spojovacího prvku mezi trakčním motorem a převodovkou. Tato spojka musí být
schopna přenášet momentové zatížení, pracovat v předepsané otáčkové oblasti, zajistit kompenzaci vzájemných pohybů spojovaných součástí a rovněž musí mít co nejmenší rozměry.
Na základě na trhu nabízených řešení pro železniční aplikace byl vybrán model pryžokovové spojky CENTAFLEX-A (type 2) velikosti 22 od výrobce CENTA, jehož základní údaje
shrnuje Tabulka 37. Spojka splňuje požadavky nejen na co možná nejmenší rozměr, ale rovněž
i na přenášený točivý moment a maximální otáčky. Pro předpokládané uložení převodovky a
trakčního motoru v podvozku vozidla (viz následující kapitola 11.4.4) lze očekávat, že spojka
bude vyhovující také z hlediska přípustného radiálního a axiálního posuvu a povoleného úhlového natočení spojovaných komponent pohonu.
Tabulka 37 – Technické údaje spojky CENTAFLEX-A ( type 2), velikost 22 [31]

jmenovitý točivý moment

𝑇𝐾𝑁

275 Nm

maximální točivý moment

𝑇𝐾𝑚𝑎𝑥

750 Nm

maximální otáčky

𝑛𝑀𝐴𝑋

6 000 ot./min

přípustný axiální posuv

∆𝐾𝑎

5 mm

přípustný radiální posuv

∆𝐾𝑟

2 mm

přípustné úhlové natočení

∆𝐾𝑤

2 °

maximální vnější průměr spojky

𝑑3

150 mm

maximální délka spojky

𝐿3

106 mm
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11.4.4 Uložení pohonného ústrojí v podvozku vozidla
Uložení pohonného ústrojí v podvozku vozidla lze rozdělit na dvě části, a to na uchycení
trakčního motoru a na závěs převodovky. Na Obr. 35 je trakční motor (A) připevněn na dvou
připojovacích místech pomocí šroubových spojů na konzoli (B), která vychází z příčníku rámu
podvozku (C).

C

B

A

Obr. 35 – Detail uložení trakčního motoru v podvozku vozidla
A – trakční motor, B – konzola závěsu trakčního motoru, C – příčník rámu podvozku

Závěs převodovky znázorněný na Obr. 36 tvoří konzola (C), která je přichycena na příčník rámu podvozku (D). Prostor mezi převodovkou (A) a konzolou pak vyplňují pryžokovové
silentbloky (B). Jelikož je převodovka z prostorových důvodů umístěna mírně šikmo vzhůru
(vzhledem rovině T.K.), zachovává tento sklon i samotná konzola zachycující reakční síly převodovky.
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B

A

C

D

Obr. 36 – Detail uložení převodovky v podvozku vozidla
A – převodovka, B – pryžokovový silentblok, C – konzola závěsu převodovky, D – příčník rámu podvozku

11.5 Příčná traverza
Rozhraní mezi podvozkem a skříní vozidla tvoří příčná traverza (Obr. 37), která je k
tomuto účelu uzpůsobena. Její součástí jsou konzoly pro montáž ojniček k přenosu tažných sil
(A), konzoly přídavných příčných pružin (B), torzního stabilizátoru (C) a tlumičů sekundárního
vypružení (D). Nedílnou součástí jsou rovněž i příruby pro otočové ložisko (E), vzduchové
vypružení a tlumič příčných kmitů.

D

A

E
B

C

Obr. 37 – Příčná traverza
A – konzola ojniček, B – konzola přídavných příčných pružin, C – konzola torzního stabilizátoru,
D – konzola tlumiče sekundárního vypružení, E – příruba otočového ložiska
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11.5.1 Vedení traverzy
K přenosu tažných (resp.
tlačných) sil mezi podvozkem a
příčnou traverzou (resp. skříní
vozu) slouží dvojice ojniček (Obr.
38) zapojených do tvaru antiparalelogramu). Oka ojniček jsou osazena kloubovými ložisky z produkce GMT, jejichž technické údaje
uvádí Tabulka 38. Kloubové spojení tak poskytuje dostatečnou tu-

Obr. 38 – Detail vedení traverzy

host pro přenos sil v podélném směru a zároveň odpovídající úhlovou poddajnost pro pohyby
skříně vozu vůči podvozku.
Tabulka 38 – Parametry kloubového ložiska GMT SPH-SB-1 121-57 [32]

vnější průměr

𝐷

104,8 mm

průměr díry

𝑑

38,10 mm

délka

𝐿

82,5 mm

radiální tuhost

𝑘𝑅𝐴𝐷

provozní radiální zatížení

𝐹𝑅𝐴𝐷

torzní tuhost

𝑘𝑇𝑂𝑅

4 kNm/rad

provozní torzní deformace

𝜑 𝑇𝑂𝑅

8 °

kónická tuhost

𝑘𝐾𝑂𝑁

4 kNm/rad

provozní kónická deformace

𝜑𝐾𝑂𝑁

88 kN/mm
71,2 kN

±7 °

11.5.2 Otočové ložisko
Spojení mezi skříní vozidla a příčnou traverzou (resp. podvozkem) je realizováno pomocí otočového ložiska, které umožní volné natáčení podvozků pod vozem. Pro výběr konkrétního modelu ložiska a pro výpočet předpokládaného zatížení byly vybrány postupy obsažené v
katalogu výrobce SKF [33].
K určení maximálního zatížení otočového ložiska je potřeba stanovit velikosti axiálních
(𝐹𝐴 ) a radiálních sil (𝐹𝑅 ) působících na ložisko a rovněž i velikost klopného momentu (𝑀𝑇 ) dle
náčrtu na Obr. 39.
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𝒛

𝒛
𝒚

𝒙

𝑭𝟐𝒚

𝑭𝑻𝒎𝒂𝒙

𝑻

𝑻
𝑮𝑳𝑽
𝑹𝒁

𝑹𝒁

𝒉𝑻

𝑮𝑳𝑽
𝑹𝒁

𝑹𝒀

𝑹𝑿

𝑹𝑿
𝒉𝑳

𝒉𝑺

𝑭𝑻𝒎𝒂𝒙
𝟐

𝑭𝑷

𝚫𝑭

𝑭𝑻𝒎𝒂𝒙
𝟐

𝒉𝑶

𝚫𝑭
T.K.

𝒂
Obr. 39 – Náčrt sil působících na otočová ložiska

Maximální axiální síla 𝐹𝐴 bude tvořena dle vztahu ( 53 ) zatížením sekundárně odpružených hmot 𝑚2𝐿𝑉 a přitížením ∆𝐹, které vyplývá z momentu skříně vznikajícího při vyvozování tažné síly 𝐹𝑇𝑚𝑎𝑥 . Výsledná radiální síla 𝐹𝑅 pak vznikne dle rovnice ( 54 ) geometrickým
součtem dílčích sil 𝑅𝑋 a 𝑅𝑌 , jejichž velikosti odpovídají silové rovnováze se sílou tažnou

(𝐹𝑇𝑚𝑎𝑥 ) a se sílou vyvolanou nevykompenzovaným příčným zrychlením (𝐹2𝑦 ). Kromě již výše
popsaných sil vystupují do následujících výpočetních vztahů také ramena o délkách ℎ𝐿 , ℎ𝑇 , ℎ𝑆
a ℎ𝑂 . Rameno ℎ𝑇 reprezentuje výšku těžiště skříně vozidla a rameno ℎ𝐿 výšku spojení otočového ložiska se skříní vozu nad rovinou T.K. Vzdálenost ℎ𝑂 pak představuje výšku uchycení
tažných ojniček a ℎ𝑆 výšku středu vypružení nad rovinou T.K. Délka 𝑎 následně reprezentuje
vzdálenost otočných čepů vozu (resp. otočových ložisek).
𝐺𝐿𝑉 𝐹𝑇𝑚𝑎𝑥 ∙ (ℎ𝑇 − ℎ𝑂 )
𝑚2𝐿𝑉 ∙ 𝑔 𝐹𝑇𝑚𝑎𝑥 ∙ (ℎ𝑇 − ℎ𝑂 )
𝐹𝐴 = 𝑅𝑍 + ∆𝐹 =
+
=
+
2
𝑎
2
𝑎
𝐹𝐴 =

( 53 )

25,3 ∙ 9,81 36,157 ∙ (1,4 − 0,725)
+
= 126,81 𝑘𝑁
2
9
2

𝐹2𝑦 2
𝐹𝑇𝑚𝑎𝑥 2
𝐹𝑇𝑚𝑎𝑥 2
𝑚2𝐿𝑉 ∙ 𝑎𝑁
2
2
√
√
√
) +( ) = (
) +(
𝐹𝑅 = 𝑅𝑋 + 𝑅𝑌 = (
)
2
2
2
2
36,157 2
25,3 ∙ 0,85 2
) +(
) = 21,034 𝑘𝑁
𝐹𝑅 = √(
2
2
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Rovněž klopný moment 𝑀𝑇 získáme dle vztahu ( 55 ) geometrickým součtem dílčích
momentů, a to momentu plynoucího z působení tažné síly (𝑀𝑋𝑍 ) a momentu vyvozeného působením příčné síly na skříň vozidla (𝑀𝑌𝑍 ).

2

𝑀𝑇 = √𝑀𝑋𝑍 + 𝑀𝑌𝑍

2

2
2
𝐹2𝑦
𝐹𝑇𝑚𝑎𝑥
√
= (
∙ [ℎ𝐿 − ℎ𝑂 ]) + (
∙ [ℎ𝑇 − ℎ𝐿 ])
2
2

( 55 )

2
2
36 157
25 300 ∙ 0,85
𝑀𝑇 = √(
∙ [0,86 − 0,725]) + (
∙ [1,4 − 0,86]) = 6 298 𝑁𝑚
2
2

Na základě velikosti radiální a axiální síly lze vyčíslit jejich vzájemný poměr dle rovnice
( 56 ) a zhodnotit tak v souladu s [33], zda je pro danou aplikaci možné použít čtyřbodé kuličkové nebo křížové válečkové otočové ložisko z katalogu SKF.
𝐹𝑅
21,034
=
= 0,166 ≤ 0,6
𝐹𝐴
126,81

( 56 )

Získaný poměr sil splňuje předepsané kritérium, a tak je možné pokročit dále ve výběru
otočového ložiska. Dříve určené velikosti axiální síly a klopného momentu je třeba ještě navýšit
pomocí součinitele zatížení se zvolenou hodnotou 𝑓𝐿 = 1,5 :
𝐹𝐴𝑟 = 𝑓𝐿 ∙ 𝐹𝐴 = 1,5 ∙ 126,81 = 190,215 𝑘𝑁

( 57 )

𝑀𝑇𝑟 = 𝑓𝐿 ∙ 𝑀𝑇 = 1,5 ∙ 6 298 = 9 447 𝑁𝑚

( 58 )

Na základě takto určeného zatížení ložiska bylo v katalogu SKF (viz [33]) vybráno odpovídající kuličkové čtyřbodé otočové ložisko, jehož parametry zobrazuje Tabulka 39.
Tabulka 39 – Parametry otočového ložiska SKF RKS.060.20.0414 [33]

vnější průměr

𝐷

486 mm

vnitřní průměr

𝑑

342 mm

výška

𝐿

56 mm

hmotnost

𝑚

29 kg

základní axiální zatížení – statické

𝐶0

1 010 kN

základní axiální zatížení – dynamické

𝐶

209 kN

počet šroubů

𝑁𝑖,𝑒

24 -

průměr díry pro šrouby

𝐾𝑖,𝑒

13,5 mm
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11.6 Torzní stabilizátor kolébání
Za účelem stabilizace kolébání a náklonu skříně vozu vůči podvozkům je vozidlo vybaveno torzními stabilizátory (Obr. 40), u kterých je potřeba určit jejich požadovanou tuhost 𝑘𝑇𝑆 .
Pro návrhový výpočet vyjdeme z předpokladu stání vozidla v převýšené koleji s maximální
hodnotou stavebního převýšení 𝑝 = 75 𝑚𝑚 dle [34]. Dále předpokládáme, že nízká tuhost primárního vypružení způsobí již značný náklon rámů podvozků a tím pádem celého vozu. Proto
je potřeba co nejvíce eliminovat za pomoci torzního stabilizátoru vzájemné naklopení podvozků
vůči skříni vozidla, která spočívá na sekundárním vzduchovém vypružení. Z výše popsaných
předpokladů je pro účely nadcházejících výpočtů připouštěn maximální úhel náklonu skříně
vozu vůči podvozkům jako 𝜓 = 0,35°.

B

R

A
C

L=x

Obr. 40 – Torzní stabilizátor
A – zkrutná tyč, B – rameno, C – kloubové připojení

Silové poměry vozidla v převýšené trati s úhlem převýšení 𝛿 znázorňuje Obr. 41. Moment skříně 𝑀𝑆 zatěžující torzní stabilizátor je tvořen silou 𝐹𝑃 působící na rameni délky ℎ𝑇𝑆 29.
Síla 𝐹𝑃 je výslednicí geometrického rozkladu tíhy sekundárně odpružených hmot plného vozu30
(𝐺𝐿𝑉 ) do svislého a příčného směru vzhledem k rovině T.K. za předpokladu nulové poddajnosti
obou stupňů vypružení vozidla.

Rameno ℎ 𝑇𝑆 vychází z předpokládaného pólu náklonu v rovině vzduchového vypružení.
Při plně obsazeném vozu bude dosaženo maxima momentu 𝑀𝑆 , z kterého vyplývá nejnižší přípustná tuhost
torzního stabilizátoru.
29
30
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𝒉𝑻𝑺
𝑭𝑷

𝑮𝑳𝑽

𝜹
Obr. 41 – Schéma náklonu skříně vozidla v převýšené trati

Úhel 𝛿, který svírá rovina T.K. s vodorovnou rovinou lze určit na základě velikosti převýšení trati 𝑝 a vzdálenosti styčných kružnic kol 2𝑠 dle následujícího vztahu ( 59 ):
sin 𝛿 =

𝑝
75
=
=> 𝛿 = 5,3°
2𝑠 810

( 59 )

Výpočet příčné síly 𝐹𝑃 ilustruje rovnice ( 60 ). Určení výsledného momentu působícího
na skříň vozu překládá vztah ( 61 ).
𝐹𝑃 = 𝐺𝐿𝑉 ∙ sin 𝛿 = 𝑚2𝐿𝑉 ∙ 𝑔 ∙ sin 𝛿 = 25 300 ∙ 9,81 ∙

75
= 22 981 𝑁
810

𝑀𝑆 = 𝐹𝑃 ∙ ℎ𝑇𝑆 = 22 981 ∙ 0,839 = 19 281 𝑁𝑚

( 60 )
( 61 )

Potřebnou minimální tuhost torzního stabilizátoru již snadno dopočteme na základě působícího momentu skříně (𝑀𝑆 ) a maximálního dovoleného úhlu náklonu skříně vozu vůči podvozkům (𝜓). Jelikož celé vozidlo bude vybaveno dvěma torzními stabilizátory 𝑛𝑇𝑆 = 2 zapojenými paralelně, je ještě nezbytné vypočtenou návrhovou tuhost podělit právě jejich počtem.
∗
𝑘𝑇𝑆
=

𝑀𝑆
19 281
=
= 1 578 171 𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑
𝑛𝑇𝑆 ∙ 𝜓 2 ∙ 0,35 ∙ 𝜋
180

( 62 )

Na základě návrhu potřebné tuhosti a současně s navrhnutými zástavbovými rozměry
torzního stabilizátoru, které uvádí Tabulka 40, je možné určit potřebný průměr zkrutné tyče dle
vztahu ( 63 ). [19]
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Tabulka 40 – Návrhové parametry torzního stabilizátoru

délka ramene

𝑅𝑇𝑆

230 mm

délka zkrutné tyče

𝐿𝑇

2 015 mm

báze uložení stabilizátoru

𝑥

2 015 mm

modul pružnosti ve smyku

𝐺

78 500 MPa

4

𝐷∗ = √

∗
2
4 32 ∙ 1,58 ∙ 106 ∙ 2 015 ∙ 2302
32 ∙ 𝑘𝑇𝑆
∙ 𝐿𝑇 ∙ 𝑅𝑇𝑆
√
=
= 48,17 𝑚𝑚
𝜋 ∙ 𝐺 ∙ 𝑥2
𝜋 ∙ 78500 ∙ 2 0152

( 63 )

Hodnotu výše navrženého průměru zaokrouhlíme na celé vyšší číslo 𝐷 = 50 𝑚𝑚 a
zpětně dopočteme tuhost torzního stabilizátoru ( 64 ). [19]
𝑘𝑇𝑆 =

𝑥 2 ∙ 𝐺 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷4 20152 ∙ 78500 ∙ 𝜋 ∙ 504
= 1 834 716 𝑁𝑚/𝑟𝑎𝑑
2 =
32 ∙ 2015 ∙ 2302
32 ∙ 𝐿𝑇 ∙ 𝑅𝑇𝑆

( 64 )

Dále je potřeba provést pevnostní kontrolu torzního stabilizátoru namáhaného statickým
zatížením. Z již dříve předpokládaného úhlu natočení skříně vozu vůči rámu 𝜓 = 0,35° lze stanovit výchylku ramene stabilizátoru 𝑧𝑅 dle vztahu ( 65 ).
𝑧𝑅 = x ∙ tan 𝜓 = 2015 ∙ tan 0,35° = 12,31 𝑚𝑚

( 65 )

Známe-li výchylku ramene a jeho délku, můžeme určit úhel natočení ramene 𝜑 kolem
příčné osy, který zároveň představuje zkrutný úhel torzní tyče ( 66 ).
sin 𝜑 =

𝑧𝑅
𝑅𝑇𝑆

=

12,31
=> 𝜑 = 3,1°
230

( 66 )

Na základě hodnoty úhlu zkrutu určíme hodnotu zkosu 𝛾 torzní tyče dle vztahu ( 67 ):
𝐷
50
𝜑 ∙ 2 3,1 ∙ 2
𝛾=
=
= 0,0385°
𝐿𝑇
2015

( 67 )

Pomocí velikosti zkosu tyče torzního stabilizátoru a modulu pružnosti ve smyku (𝐺) lze
již snadno dopočítat působící napětí v krutu ( 68 ):
𝜏𝐾 = 𝛾 ∙ 𝐺 = 0,0385 ∙ (𝜋/180) ∙ 78 500 = 53 𝑀𝑃𝑎

( 68)

Podle materiálu určeného k výrobě torzní tyče následně určíme statický součinitel bezpečnosti 𝑘 𝑇𝑆 jako poměr působícího napětí v krutu 𝜏𝐾 a dovoleného napětí 𝜏𝐷𝐾 ( 69 ). U zvolené
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křemíkové pružinové oceli s označením 13 251 je uvažováno dovolené napětí v krutu jako polovina napětí meze kluzu 𝑅𝑒 = 440 𝑀𝑃𝑎.

𝑘

𝑇𝑆

440
𝜏𝐷𝐾
=
= 2 = 4,15 [−]
𝜏𝐾
53

( 69 )

Výsledek součinitele bezpečnosti naznačuje, že navrhnutý torzní stabilizátor bude vyhovovat stanoveným okrajovým podmínkám. Ověření skutečného náklonu skříně vůči podvozku při stání vozidla v převýšené trati a při působící hodnotě nevyrovnaného příčného zrychlení bude provedeno pomocí počítačové simulace, která je obsahem další kapitoly 12 této práce.

11.7 Brzdová výstroj pneumatické brzdy
11.7.1 Návrh brzdící síly
Jako základní předpoklad k určení maximální brzdící síly vozidla 𝐹𝐵 poslouží adhezní
omezení, kdy brzdící síla nesmí svou velikostí překročit hodnotu síly adhezní 𝐹𝐴 . Adhezní síla
je určována pro prázdný vůz a za předpokladu součinitele adheze 𝜇𝐵 = 0,15, aby bylo zaručeno, že se brzděná kola nebudou po kolejnici smýkat, nýbrž že se budou otáčet až do úplného
zastavení pohybu vozidla i v nejméně příznivé provozní situaci31 ( 70 ).
𝐹𝐵 ≤ 𝐹𝐴 = 𝐺𝑃𝑉 ∙ 𝜇𝐵 = 𝑔 ∙ 𝑚𝑃 ∙ 𝜇𝐵 = 9,81 ∙ 26 310 ∙ 0,15 = 38 715 𝑁
Předpokládáme-li
jednostranně

brzděných

( 70 )

𝑛𝐾
𝐹𝐵 = 𝑃 ∙ 𝑓

kol

špalíkovou brzdou s nekovovými špalíky typu K se součini-

𝑃

telem tření 𝑓 = 0,25 [−], můžeme na základě momentové
rovnováhy sil na kole určit po-

𝐺𝑃𝑉 = 𝑔 ∙ 𝑚𝑃

𝐹𝐴 = 𝐺𝑃𝑉 ∙ 𝜇𝐵

třebný přítlak brzdových špalíků 𝑃 (viz Obr. 42). Číselně ho
lze pak vyjádřit následující rov-

Obr. 42 – Ilustrace silových poměrů na jednostranně
brzděném kole vozu

nicí ( 71 ):
𝑃=

𝐹𝐵
38 715
=
= 19 358 𝑁
𝑛𝐾 ∙ 𝑓 8 ∙ 0,25

( 71 )

Nízká hodnota součinitele adheze odpovídá zhoršeným klimatickým podmínkám. Rovněž zatížení vozu v prázdném stavu představuje nejméně příznivou situaci s ohledem na dosažitelnou velikost adhezní síly.
31
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11.7.2 Koncepční návrh brzdové výstroje
11.7.2.1 Dvoupístové brzdové válce a pákoví
Základ brzdové výstroje tvoří dva dvoupístové brzdové válce (A) v každém podvozku
vozidla, z nichž je vyvozovaná síla pomocí pákoví (B) převedena na přítlak brzdových špalíků
(D) ke kolům.

D

A

B

C

Obr. 43 – Schéma brzdové výstroje podvozku vozidla
A – brzdový válec se dvěma písty, B – pákový převod, C – botka, D – brzdový špalík

Důležitým návrhovým parametrem této koncepce brzdové výstroje vozidla je rovněž průměr brz∗
dového válce 𝐷𝐵𝑉
. Ten lze určit

z velikosti přítlaku brzdových špalíků (𝑃) pomocí zpětného stanovení
síly, kterou musí vytvořit přetlak
∗
vzduchu v brzdovém válci (𝑝𝐵𝑉
)

působením na píst o daném obsahu
∗
(𝑆𝐵𝑉
). Nejdříve je však nutné určit

převod pákoví 𝑖𝐵𝑃 brzdy na základě
Obr. 44 a rovnice ( 72 ).
Obr. 44 – Schéma pákoví špalíkové brzdy s délkovými rozměry
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𝐴 282
=
= 1,945 [−]
𝐵 145

( 72 )

Dle dopočtené velikosti převodu pákoví a jeho odhadnuté účinnosti 𝜂𝐵𝑃 = 90% lze již
vyčíslit potřebnou tlakovou sílu (𝐹𝐵𝑉 ) na píst brzdového válce ( 73 ):
𝐹𝐵𝑉 = 𝑃 ∙

1
1
= 19 358 ∙
= 11 059 𝑁
𝑖𝐵𝑃 ∙ 𝜂𝐵𝑃
1,945 ∙ 0,9

( 73 )

∗
Pomocí stanoveného maximálního tlaku ve válci 𝑝𝐵𝑉
= 3,8 𝑏𝑎𝑟 je již možné z dané
∗
tlakové síly jednoduše určit obsah pístu 𝑆𝐵𝑉
( 74 ) a tedy i jeho průměr (75 ), který rovněž
∗
odpovídá funkčnímu průměru brzdového válce 𝐷𝐵𝑉
.
∗
𝑆𝐵𝑉
=

𝐹𝐵𝑉 11 059
= 29 103 𝑚𝑚2
∗ =
𝑝𝐵𝑉
0,38

∗
𝐷𝐵𝑉
=√

∗
4 ∙ 𝑆𝐵𝑉
= 192,5 𝑚𝑚
𝜋

( 74 )

( 75 )

Jelikož určený průměr neodpovídá běžně používaným rozměrům brzdových válců, byla
vypočtená hodnota zaokrouhlena a zvolen brzdový válec o průměru 𝐷𝐵𝑉 = 203,2 𝑚𝑚 (8“).
Z tohoto důvodu je třeba přistoupit k redukci maximálního tlaku v brzdovém válci, aby nebyla
překročena dříve definovaná adhezní podmínka ( 76 ):
𝑚𝑎𝑥
𝑝𝐵𝑉
=

𝐹𝐵𝑉
𝐹𝐵𝑉
11 059
=
=
= 0,341 𝑀𝑃𝑎 = 3,41 𝑏𝑎𝑟
2
𝜋 ∙ 203,22
𝑆𝐵𝑉 𝜋 ∙ 𝐷𝐵𝑉
4
4

( 76 )

11.7.2.2 Brzdová jednotka
Ekvivalentním řešením brzdové výstroje v podvozku vozidla je použití kompaktních
brzdových jednotek nabízených hned několika producenty brzdových systémů kolejových vozidel. K posouzení zástavbových možností do omezených prostor podvozku byla vybrána brzdová jednotka od firmy Knorr-Bremse typu PEC7.
První uvažovanou variantou umístění brzdové jednotky byl vnitřní prostor rámu – obdobně jako u řešení popsaném v předchozí kapitole. Avšak vzhledem ke tvarům a rozměrům
jednotky byla nevyhnutelná kolize s příčníky rámu podvozku a s komponenty pohonu vozu.
Druhá uvažovaná varianta předpokládala zavěšení jednotek z vnějších stran rámu na jeho prodloužené podélníky – viz Obr. 45.
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Obr. 45 – Návrh umístění brzdové jednotky

Bohužel se ani tato koncepce umístění brzdové jednotky nejeví jako optimální. Protažením podélníků se zvětší nejenom hmotnost rámu podvozku, ale zejména jeho délka a vzroste
tím tak nárok na potřebný prostor pro podvozek pod skříní vozu. To by mělo za následek zmenšení jeho nízkopodlažní části a rovněž úbytek využitelného místa pod představky, které slouží
k umístění výzbroje vozidla. Z těchto důvodů je nakonec přistoupeno k volbě konzervativnější
brzdové

výstroje,

jenž

je

popsána

a

základním

kapitolce 11.7.2.1.
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12. Simulační model v programu Simpack
Za účelem ověření vlastností navrhnuté koncepce motorového vozu bylo přistoupeno
k tvorbě jeho simulačního modelu v prostředí programu SIMPACK (Simulation of multibody
systems package). Tento software umožňuje provádět analýzy dynamického chování komplexních mechanických nebo mechatronických systémů a jeho součástí je rovněž modul pro znázornění specifik kolejových vozidel.32

12.1 Popis modelu
Základem simulačního modelu vozidla je podvozek (Obr. 46). Vytvořen je pomocí těles
reprezentující jeho základní komponenty popsané v kapitole 11. Dvojkolí (A) jsou vedena kyvnými rameny (B) a příčná traverza (D) obsahující otočové ložisko (E) je pomocí dvojice ojniček
(F) upevněna k rámu podvozku (C). Jízdní profil kola odpovídá modifikovanému profilu JHMD
(viz kapitola 11.1) a koresponduje se zvoleným typem kolejnice 49E1 s montážním upevňovacím sklonem 1:20.

E

D

F
B
A

C

Obr. 46 – Model podvozku vozidla v programu SIMPACK
A – dvojkolí, B – kyvné rameno, C – rám podvozku, D – traverza, E – otočové ložisko, F – ojnička
32

Více o softwaru SIMPACK se lze dočíst na jeho webových stránkách https://www.simpack.com
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Mezi jednotlivými tělesy v modelu podvozku jsou vytvořeny příslušné silové prvky (viz
Obr. 47), které reprezentují konkrétní konstrukční členy vozidla. V prvním stupni se jedná o
paralelně řazené pružiny a hydraulické tlumiče primárního vypružení (B) a o pryžokovové
klouby kyvných ramen (C). Sekundární vypružení a příslušný svislý sekundární tlumič je pak
zastoupen prvkem (F). Vedení traverzy (resp. skříně vozu) k rámu podvozku pomocí dvojice
ojniček je tvořeno silovými elementy s vlastnostmi zvolených kloubových ložisek GMT (D).
Rovněž jsou mezi traverzou a podvozkem zastoupeny silové prvky představující přídavnou
příčnou pružinu s rotačním tlumičem příčných kmitů (E) a torzní stabilizátor (G).

D E

F

G

C

A B

Obr. 47 – Znázornění silových prvků modelu podvozku vozidla
A – kontakt kolo-kolejnice, B – primární vypružení a tlumič, C – pryžokovový kloub kvyného ramene,
D – kloubová ložiska ojniček, E – přídavná příčná pružina a příčný tlumič, F – sekundární vypružení a tlumič,
G – torzní stabilizátor

Skříň vozidla je posléze
spojena s oběma shodnými podvozky pomocí vazby, která umožňuje jejich volné natáčení pod vozovou skříní kolem svislé osy a
která tak zastupuje vlastnosti otočového ložiska. Výsledné grafické provedení modelu vozidla
použitého pro simulační výpočty
v prostředí programu Simpack

Obr. 48 – Grafická reprezentace vozidla v prostředí
programu Simpack

zobrazuje Obr. 48.
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12.2 Zkrucovací zkouška
Důležitou vlastností vozidla, kterou je výhodné pomocí simulačního softwaru ověřit, je
změna kolových sil na zborcené koleji (resp. při zkrucovací zkoušce). Výpočetní soubor pro
simulaci zkrucovací zkoušky poskytnutý vedoucím práce byl modifikován pro podmínky úzkorozchodného vozu a pro příslušné velikosti zkušebních zkroucení vyjádřené již v předchozí
kapitole 10.5. Vozidlo je pomocí prvků constraints v podélném směru znehybněno vůči trati a
nadále je krouceno odpovídajícím naklápěním dvojkolí kolem podélné osy. Takto prováděný
výpočet byl opakován pro 4 mezní stavy zatížení vozidla: prázdný a ložený vůz na vzduchovém
a nouzovém sekundárním vypružení. Ilustraci výstupu z proběhlých simulací předkládá
Graf 7 (změna kolových sil) a Graf 8 (úhel naklopení dvojkolí při zkoušce). Kompletní grafické
výsledky pak přináší „Příloha 11 – Výsledky simulace zkrucovací zkoušky“.
Graf 7 – Změna kolových sil při kroucení: prázdný vůz, vzduchové vypružení
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Graf 8 – Úhel naklopení dvojkolí kolem podélné osy při zkrucovací zkoušce

Číselné srovnání velikostí změn kolových sil vzešlých ze softwarového napodobení
zkrucovací zkoušky a z analytického výpočtu (kapitola 10.5) přináší následující Tabulka 41.
Tabulka 41 – Maximální změna kolových sil při zkrucovací zkoušce: analytický výpočet a simulace

provozní stav vozu

změna kolové síly ∆𝑸 [𝑁]
analytický výpočet

změna kolové síly ∆𝑸 [𝑁]
simulační výpočet

prázdný vůz, vzduchové vypružení

10 889

10 224

ložený vůz, vzduchové vypružení

10 973

10 094

prázdný vůz, nouzové vypružení

12 530

11 681

ložený vůz, nouzové vypružení

12 559

11 509

Z provedeného srovnání vyplývá, že analytický výpočet předpokládá větší změnu kolových sil na zborcené koleji než realizovaná simulace zkrucovací zkoušky. Na základě konzultací s vedoucím práce a jeho ověřovacích simulací lze konstatovat, že je tento rozdíl způsoben
rozdílnými okrajovými podmínkami obou výpočtů33. Analytický výpočet předpokládá kroucení
podvozku (resp. skříně) vozidla přímým podepřením daného stupně vypružení. Naopak simulace v prostředí programu Simpack zkrucuje vozidlo v rovině T.K. a do výsledků se tak promítnou i z tohoto faktu vyplývající silová působení. Jelikož se podmínky počítačového napodobení
zkrucovací zkoušky podobají jejímu reálnému průběhu, budou pro další výpočty brány v úvahu
velikosti změn kolových sil vzešlých právě z této simulace.
Při simulovaném kroucení podvozku vozidla v programu Simpack za podmínek, které odpovídají analytickému
výpočtu (tj. při velmi malém poloměru kola, který se blíží k nule), byly získány shodující se hodnoty změn kolových sil. Správnost simulace lze tedy považovat za ověřenou.
33
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12.3 Zjišťování součinitele poddajnosti vypružení
Zjišťování součinitele poddajnosti vypružení (dle staršího označení součinitele náklonu)
značeného 𝑠 𝑁 slouží zejména k ověření výpočtu obrysu pro konstrukci vozidla, ve kterém se
s jeho hodnotu běžně počítá. Pro případ navrhovaného úzkorozchodného motorového vozu byl
uvažován pouze statický obrys (viz kapitola 6), který ke svému určení hodnotu součinitele poddajnosti vypružení nevyužívá. Mezní hodnota součinitele, která nemá být překročena, tak byla
pouze odhadnuta jako 𝑠 𝑁 = 0,4 [-].
Dle vztahu ( 77 ) lze součinitel poddajnosti vypružení vyjádřit jako poměr úhlu náklonu
skříně vozidla vůči normále roviny T.K (𝜂) a úhlu (𝛿), který svírá převýšená kolej s vodorovnou
rovinou. První jmenovaný úhel 𝜂 je výsledkem příslušné zkoušky (v našem případě simulované), druhý jmenovaný úhel 𝛿 pak není problém určit ze známé hodnoty převýšení koleje 𝑝
(zde již dříve zmiňovaných 75 mm) a ze vzdálenosti styčných kružnic kol vozidla 2𝑠 a má
hodnotu 𝛿 = 0,0927 𝑟𝑎𝑑.
𝑠𝑁 =

𝜂
𝜂
=
𝛿 sin−1 ( 𝑝 )
2𝑠

( 77 )

Jako zkušební trať pro stanovení velikosti úhlu náklonu skříně vozidla byla zvolena
přímá kolej s požadovaným stavebním převýšením, kterého je dosaženo lineární vzestupnicí a
zvednutím jednoho kolejnicového pásu tak, jak naznačuje následující Obr. 49.

Obr. 49 – Profil převýšení zkušební trati
(CST – konstantní převýšení, LIR – lineární vzestupnice)
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Simulace byla provedena opět pro mezní provozní stavy vozu a její číselné výsledky
předkládá Tabulka 42. Ilustrativní grafické znázornění průběhu úhlu náklonu skříně a podvozku
vozidla vůči normále roviny T.K. přináší Graf 9 a Graf 10, souhrnné grafické průběhy napodobované zkoušky (včetně sil a deformací v příčném vypružení) pak obsahuje „Příloha 12 – Výsledky simulace poddajnosti vypružení vozidla“.
Tabulka 42 – Výsledky simulace poddajnosti vypružení

provozní stav vozu

náklon skříně náklon podvozku
𝜂 [𝑟𝑎𝑑]
𝜃 [𝑟𝑎𝑑]

součinitel
poddajnosti 𝑠 𝑁 [−]

prázdný vůz, vzduchové vypružení

0,0234

0,0196

0,252

ložený vůz, vzduchové vypružení

0,0335

0,0280

0,361

prázdný vůz, nouzové vypružení

0,0173

0,0165

0,187

ložený vůz, nouzové vypružení

0,0235

0,0223

0,253

Graf 9 - Náklon skříně vozidla vůči normále roviny T.K. v převýšení trati s p=75mm
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Graf 10 - Náklon rámu podvozku vůči normále roviny T.K. v převýšení trati s p=75mm

Provedená simulace potvrzuje předpoklad, že hlavní část náklonu skříně vozidla je způsobena již nahnutím rámu podvozku na úrovni primárního vypružení vozu. Zároveň se ukazuje,
že navržená tuhost torzního stabilizátoru (viz kapitola 11.6) je vyhovující a že stanovená mezní
hodnota součinitele poddajnosti vypružení nebude pro dané provozní stavy vozu překročena.
Rovněž je z grafických výstupů simulace v příloze 12 patrné, že chování příčného vypružení při pohybu vozidla v převýšené koleji nepřekračuje návrhové předpoklady plynoucí
z kapitoly 10.3.
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12.4 Jízda vozidla s působením nevyrovnaného příčného zrychlení
Za účelem ověření funkce torzního stabilizátoru, zjištění náklonu skříně vozidla a hodnot sil v příčném vypružení vozu při jízdě obloukem s působením nevykompenzovaného příčného zrychlení 𝑎𝑁 = 0,85 m/s2 bylo rovněž přistoupeno k provedení testovací jízdní simulace
obdobně jako v předchozí kapitole 12.3.
Za testovací trať byla zvolena varianta obsahující nepřevýšený oblouk o poloměru
𝑅 = 150 m a délce 300 m. Aby bylo dosaženo požadovaného příčného zrychlení, je nutné tento
oblouk pojíždět příslušnou rychlostí 𝑣𝑎 . Při jejím stanovení vyjdeme z předpokládaného rovnoměrného pohybu po kružnici a z požadovaného zrychlení dle rovnice ( 78 ):
𝑣𝑎 = √𝑅 ∙ 𝑎𝑁 = √150 ∙ 0,85 = 11,29 𝑚/𝑠

( 78 )

Průběh náklonu skříně vozidla a rámu podvozku vůči normále roviny T.K. pro různé
provozní stavy vozidla ukazují následující Graf 11 a Graf 12. Podrobné zobrazení (včetně sil a
deformací v příčném vypružení) rovněž obsahuje „Příloha 13 – Výsledky simulace působení
příčného zrychlení na vozidlo“.
Graf 11 – Náklon skříně vozidla vůči normále roviny T.K. při působícím příčném zrychlení 𝒂𝑵 = 0,85 m/s2

90

Jan OLIVA
2020/2021

Úzkorozchodný motorový vůz
pro regionální dopravu

ČVUT
Fakulta strojní

Graf 12 - Náklon rámu podvozku vůči normále roviny T.K. při působícím příčném zrychlení 𝒂𝑵 = 0,85 m/s2

Z provedené simulace opět vyplývá, že se hlavní část nahnutí vozidla odehrává v primárním vypružení. Vzájemným srovnáním hodnot úhlů naklopení rámu podvozku a skříně vozidla dospějeme k závěru, že torzní stabilizátor plní svou úlohu dle návrhu v kapitole 11.6, a to
i při působení příčného zrychlení 𝑎𝑁 = 0,85 m/s2.
Rovněž je z grafických výstupů simulace v příloze 13 patrné, že chování příčného vypružení vozidla při působení nevykompenzovaného příčného zrychlení nepřekračuje návrhové
předpoklady z kapitoly 10.3, jak dokazuje následující Tabulka 43.
Tabulka 43 – Srovnání sil v přídavné příčné pružině

síla v příčné pružině 𝐅𝟐𝐲 síla v příčné pružině 𝐅𝟐𝐲
výpočet [N]
simulace [N]
prázdný vůz, vzduchové vypružení
8 334
5 788
provozní stav vozu

ložený vůz, vzduchové vypružení

10 753
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12.5 Zjišťování sil mezi vozidlem a kolejí
Důležitou informací při určování bezpečnosti proti vykolejení dle normy
ČSN EN 14363 (metoda 2) jsou hodnoty vodících sil 𝑌, které působí v příčném směru mezi
kolem a kolejnicí. S cílem určit velikosti těchto sil byl simulační model vozidla upraven pro
provedení jízdní zkoušky dle parametrů definovaných ve výše uvedené normě.
Jedná se zejména o parametry zkušebního oblouku, který mimo jiné musí mít poloměr
150 m, musí být nepřevýšený a nesmí obsahovat přechodnice mezi přímou kolejí a obloukem
(viz [35]). Připouštěna je jistá tolerance jmenovité hodnoty rozchodu koleje. Pro účely simulační zkoušky navrhovaného vozidla je volen rozchod koleje v souladu s [34]
o velikosti 768 mm.
Podmíněna je rovněž rychlost průjezdu vozidla tímto obloukem, která nesmí přesáhnout
normou stanovených 10 km/h a která musí být udržována pokud možno konstantní. [35]
U modelu vozu byla pro provedení simulace zvolena průjezdná rychlost 5 km/h.
Podchycen je rovněž i stav zkušební koleje, která musí vykazovat jmenovité podmínky
za sucha vedoucí k dosažení velkých třecích sil mezi kolem a kolejnicí. [35]. Pro simulaci byl
proto zvolen součinitel tření o hodnotě 𝑓 = 0,4 [-].
Grafické znázornění zkušební trati (pravého oblouku o poloměru 150 m) vytvořené
v prostředí programu Simpack ukazuje následující Obr. 50.

Obr. 50 – Profil zkušební trati pro určení vodících sil
(STR – přímá kolej, CIR – oblouk)
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Simulace zjišťující velikosti vodících sil byla provedena pro již několikrát zmiňované
provozní stavy vozidla, a to prázdný a ložený vůz na vzduchovém a nouzovém vypružení. Průběh vodící síly na nabíhajícím (tedy levém kole) prvního dvojkolí vozidla v prázdném stavu se
vzduchovým vypružení ilustruje nadcházející Graf 13. Kompletní znázornění sil na všech kolech vozu obsahuje „Příloha 14 - Výsledky simulace pro zjištění sil působících mezi vozidlem
a kolejí“.
Graf 13 – Vodící síla na nabíhajícím (levém) kole vozidla: prázdný vůz, vzduchové vypružení

Číselné hodnoty vodících sil na nabíhajícím dvojkolí vyplývajících z příslušné simulační zkoušky překládá Tabulka 44.
Tabulka 44 – Vodící síly na nabíhajícím dvojkolí vozu (R 150 m)

provozní stav vozu

vodící síla levé kolo vodící síla pravé kolo
𝑌𝐿 [N]
𝑌𝑃 [N]

|∑ 𝑌𝐿,𝑃 |
[N]

prázdný vůz, vzduchové vypružení

- 17 421

14 795

2 626

ložený vůz, vzduchové vypružení

-21 053

18 090

2 963

prázdný vůz, nouzové vypružení

-17 415

14 782

2 633

ložený vůz, nouzové vypružení

-21 050

18 078

2 972
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13. Bezpečnost proti vykolejení
13.1 Stanovení minimální kolové síly
Pro výpočet bezpečnosti proti vykolejení uvažujeme minimální hodnotu kolové síly,
kterou můžeme určit dle následujícího vztahu ( 79 ).
𝑄𝑚𝑖𝑛 = 𝑄0 − ∆𝑄 − ∆𝑄0 − ∆𝑄𝑓 + ∆𝑄𝐹𝑦

( 79 )

Síla 𝑄0 značí statickou kolovou sílu; ∆𝑄 pak změnu kolové síly na zborcené koleji34.
Odchylka způsobená nesymetrií a pasivními odpory vozidla (∆𝑄0) je uvažována jako 2,5 % ze
statické kolové síly (𝑄0 ). Vliv hystereze soustavy vozidla při kroucení reprezentuje člen ∆𝑄𝑓 a
pro případ posuzovaného motorového vozu je uvažován jako nulový. Přitížení nabíhajícího
kola vlivem příčné síly přenášené nápravovými ložisky zastupuje prvek ∆𝑄𝐹𝑦 vyjádřený rovnicí ( 80 ), ve které vystupuje suma vodících sil na levém a pravém kole nabíhajícího dvojkolí
∑ 𝑌𝐿,𝑃 , poloměr opotřebovaného kola 𝐷𝐾𝑚𝑖𝑛 a vzdálenost styčných kružnic 2𝑠.

∆𝑄𝐹𝑦

𝐷𝐾𝑚𝑖𝑛
= |∑ 𝑌𝐿,𝑃 | ∙ 2
2𝑠

( 80 )

Přehled určených minimálních hodnot kolových sil pro dané provozní stavy vozidla
předkládá následující Tabulka 45.
Tabulka 45 – Hodnoty pro stanovení minimální kolové síly

Provozní stav vozu

𝑸𝟎 [N]

∆𝑸 [N] ∆𝑸𝟎 [N] ∆𝑸𝑭𝒚 [N]

prázdný vůz, vzduchové vypružení

32 263

10 224

807

1 118

22 351

ložený vůz, vzduchové vypružení

39 240

10 094

981

1 262

29 427

prázdný vůz, nouzové vypružení

32 263

11 681

807

1 121

20 897

ložený vůz, nouzové vypružení

39 240

11 509

981

1 266

28 016

𝑸𝒎𝒊𝒏 [N]

Změnu kolové síly ∆𝑄 lze určit analytickým výpočtem a ověřit zkrucovací zkouškou – viz kapitola 10.5 a 12.5.
Při posuzování bezpečnosti proti vykolejení pro účely této práce byla vybrána změna kolových sil ze simulace
zkrucovací zkoušky v programu Simpack.
34
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13.2 Určení poměru vodící a svislé kolové síly
13.2.1 Limitní poměr vodící a svislé kolové síly
Porovnávacím kritériem bezpečnosti proti vykolejení mechanismem šplhání okolku
kola po kolejnici je limitní poměr vodící a svislé kolové síly. Pro hodnotu součinitele tření mezi
kolem a kolejnicí 𝑓 = 0,36 [-] a pro úhel okolku kola 𝛽 = 70° bude mít limitní poměr následující tvar (dle [19]):
𝑌
tan 𝛽 − 𝑓
tan 70° − 0,36
( ) =
=
= 1,2
𝑄 𝑙𝑖𝑚 1 + 𝑓 ∙ tan 𝛽 1 + 0,36 ∙ tan 70°

( 81 )

13.2.2 Skutečný poměr vodící a svislé kolové síly
V předešlých kapitolách stanovené velikosti vodících a kolových sil použijeme pro určení jejich vzájemného poměru 𝑌/𝑄𝑚𝑖𝑛 . Číselné hodnoty tohoto poměru pro dané provozní
stavy vozu ukazuje Tabulka 46.
Tabulka 46 – Poměry vodící a svislé kolové síly pro různé provozní stavy vozidla

Provozní stav vozu

𝒀/𝑸𝒎𝒊𝒏 [-]

prázdný vůz, vzduchové vypružení

0,779

ložený vůz, vzduchové vypružení

0,715

prázdný vůz, nouzové vypružení

0,833

ložený vůz, nouzové vypružení

0,751

13.3 Vyhodnocení bezpečnosti proti vykolejení
Vyhodnocení bezpečnosti vozidla proti vykolejení šplháním okolku kola po kolejnici
(dle metody 2 normy ČSN EN 14363) provedeme na základě srovnání limitního poměru vodící
a kolové síly (viz vztah ( 81 )) se skutečnými poměry těchto sil vzešlých ze simulačních výpočtů
(viz Tabulka 46). Je zřejmé, že pro námi posuzované vozidlo nedochází k překročení určeného
limitního poměru.
Na základě provedených výpočtů a simulací lze konstatovat, že pro navržený motorový
vůz s danými okrajovými podmínkami je ve všech uvažovaných provozně přípustných stavech
splněna podmínka bezpečnosti proti vykolejení, která je vyhodnocována na základě postupů
metody 2 normy ČSN EN 14363.
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14. Závěr
Záměrem práce bylo přinést ideový návrh úzkorozchodného motorového vozu využitelného v regionální dopravě, a to zejména na tratích jindřichohradeckých úzkokolejek. Úskalí představoval právě úzký rozchod s hodnotou
760 mm, kterému bylo nutné přizpůsobit některé výpočetní
postupy, splnit mnoho výzev a přijmout řadu kompromisů.
Úvodní část práce byla zaměřena na shrnutí a popis
vlastností vybraných historických a dobových úzkokolejných vozidel (včetně zahraničních), které byly motivem pro
stanovení základních požadavků na vozidlo nové. Tyto požadavky byly následně rozebírány v jednotlivých kapitolách, jejichž závěry lze shrnout do následujících odstavců:

Obr. 51 – Čelní pohled na vozidlo

Základní výzvou bylo stanovit obrys pro konstrukci vozidla. Nutné bylo použít znění
příslušné historické normy a výpočet statického obrysu provést pro nejmenší hodnotu poloměru
traťového oblouku. Na základě vypočtených rozměrů vozidla byl následně rozvržen jeho interiér. Střední část vozu byla vytvořena jako nízkopodlažní tak, aby umožňovala pohodlný nástup
a výstup cestujících i na zastávkách s nedostatečnou výškou nástupiště a aby poskytovala dostatek prostoru pro přepravu jízdních kol, kočárků a imobilních cestujících.
Další část práce byla věnována návrhu trakčních vlastností vozu. Zvoleny byly dvě adhezně odlišné varianty uspořádání pohonu 1A´A1 a Bo´Bo´ se stejnou hodnotou instalovaného
výkonu, které byly následně podrobovány výpočtům zjišťujícím množství spotřebované energie na modelových úsecích tratí jindřichohradeckých úzkokolejek. Ze získaných spotřeb energie byly provedeny návrhy potřebných kapacit trakčních baterií a diskutována byla možnost
použití čistě bateriového či hybridního pohonu vozidla. Lze konstatovat, že obě varianty jsou
technicky realizovatelné, a i s přihlédnutím k moderním ekologickým trendům je opodstatněné
se jimi detailněji zabývat v případě reálné konstrukce vozidla.
Součástí návrhu vozidla bylo určení parametrů jeho vypružení. Opět bylo přistoupeno
k rozpracování dvou variant, a to sekundárního vypružení s ocelovými šroubovitými pružinami
nebo s pružinami vzduchovými. S přihlédnutím k příznivějším hodnotám vlastních frekvencí
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houpání vozu v případě vzduchového vypružení byla nakonec zvolena a blíže rozvinuta právě
tato verze.
Vytvořený konstrukční návrh podvozku vozu obsahuje na trhu dostupné prvky. Hlavní
úskalí představovala volba uspořádání pohonu, neboť zastavitelný prostor v rozkolí dvojkolí a
rámu podvozku je díky úzkému rozchodu značně omezený. Nakonec se ukázala jako realizovatelná varianta částečně odpruženého pohonu se synchronním trakčním motorem, pryžokovovou spojkou a dvoustupňovou převodovkou.
Na závěr proběhly simulační výpočty v prostředí programu SIMPACK, které ověřily
některé výchozí předpoklady použité při návrhu daných celků vozu (součinitel poddajnosti vypružení, úhel náklonu skříně vozu a podvozků při působení nevyrovnaného příčného zrychlení).
Rovněž byly provedeny simulace (zkrucovací zkouška, zjišťování sil mezi vozidlem a kolejí)
vedoucí k výslednému určení míry bezpečnosti proti vykolejení na zborcené koleji, kterou lze
s využitím předpokladů příslušné normy ČSN EN 14363 považovat za dostatečnou.
Provedený koncepční návrh úzkorozchodného vozidla pro regionální dopravu (zejména
na tratích jindřichohradeckých úzkokolejek) rozpracovává některé základní konstrukční celky
motorového vozu, hlavně ve vztahu k podvozku, a ukazuje možnosti jejich uspořádání. Velkým
tématem, kterému by bylo třeba věnovat pozornost v dalších úvahách a které není v práci řešeno, je skříň vozidla. Výzvu v tomto směru přináší zejména nízkopodlažní střední část vozidla
se souvisejícím předpokládaným umístěním komponent pohonu pod podlahu představků či na
střechu vozu a také odolnost vozidlové skříně v případě srážky.
V případě konstrukce vozidla by bylo rovněž třeba postupně zpřesňovat volené návrhové údaje, jakými jsou například hmotnosti jednotlivých celků vozu nebo jeho trakční vlastnosti. Z hlediska trakčních vlastností vozu by se jednalo především o zahrnutí parametrů konkrétně zvolených součástí pohonu a o detailnější výpočet spotřebované energie při návrhu
trakční baterie ve vztahu k profilům uvažovaných tratí.
Na základě touto prací předloženého základního rozboru úzkorozchodného motorového
vozu lze konstatovat, že existují schůdná řešení vedoucí k realizaci tohoto z mnoha pohledů atypického vozidla, které by nebylo pouhým snem či zastaralým artefaktem.

97

Jan OLIVA
2020/2021

Úzkorozchodný motorový vůz
pro regionální dopravu

ČVUT
Fakulta strojní

15. Použitá literatura
[1] PALÁT, Hynek. Železniční motorové vozy z Tatry Kopřivnice.
Brno: CPress ve společnosti Albatros Media a.s., 2017. ISBN 978-80-264-1604-3.
[2] ČERNOHORSKÝ, Milan. Úzkorozchodné motorové vozy řady M 11.0.
Parostroj - moravskoslezský železniční občasník [online]. 12.10.2003
[cit. 2020-02-07]. Dostupné z: https://www.parostroj.net/vozidla/M11/M11.htm
[3] ČERNOHORSKÝ, Milan. Úzkorozchodné motorové vozy řady M 21.0.
Parostroj - moravskoslezský železniční občasník [online]. 19.3.2001 [cit. 2020-02-17].
Dostupné z: https://www.parostroj.net/vozidla/M21/M21.htm
[4] StLB VT 31–35. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].
San Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2020-02-19].
Dostupné z: https://de.wikipedia.org/wiki/StLB_VT_31%E2%80%9335
[5] Technické podmínky – motorový vůz řady M 27.0 (805.9): TP 06/2007 JHMD.
Jindřichohradecké místní dráhy, 2007.
[6] Dopravní předpis. Jindřichohradecké místní dráhy, účinnost od 16.10.2017.
[7] MALÝ, Petr. Motorový vůz M 27 [online]. [cit. 2020-01-27].
Dostupné z: https://spz.logout.cz/vozidla/m27.html
[8] Motorový vůz řady M27.0 (805.9): Technický popis, návod k obsluze a údržbě vozidla.
Jindřichohradecké místní dráhy, 2008.
[9] PACLÍK, Jaroslav. Úzkokolejka zmodernizuje motoráky za 61 miliónů. Budou rychlejší. [online]. Idnes.cz, 2013-05-23 [cit. 2020-01-30].
Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/uzkokolejka-v-jindrichove-hradcizmodernizuje-motoraky-za-61-milionu.A130523_140637_jihlava-zpravy_mkk
[10] SŮRA, Jan. Hašišbedna nebo Nautilus. Na úzkokolejku vyjely netradiční motoráky.
[online]. Idnes.cz, 2014-04-10 [cit. 2020-01-30].
Dostupné z: https://ekonomika.idnes.cz/uzkokolejka-hasisbedna-nebo-nautilus-d8m/eko-doprava.aspx?c=A140409_154418_eko-doprava_suj
[11] Motorový vůz řady M27.0 (805.9): Technický popis, návod k obsluze a údržbě vozidla,
katalog náhradních dílů, revize 00. 4RAIL a Jindřichohradecké místní dráhy, 2014.
[12] BITTNER, Jaromír, Jaroslav KŘENEK, Bohumil SKÁLA a Milan ŠRÁMEK.
Malý atlas lokomotiv 2019. Gradis Bohemia, s.r.o, 2018. ISBN 978-80-8692519-6.

98

Jan OLIVA
2020/2021

Úzkorozchodný motorový vůz
pro regionální dopravu

ČVUT
Fakulta strojní

[13] NÖVOG ET1–ET9. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].
San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit. 2020-04-09].
Dostupné z: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%96VOG_ET1%E2%80%93ET9&oldid=192792483
[14] STADLER RAIL [online]. Niederflurtriebzug «HIMMELSTREPPE». [cit. 2020-04-14]
Dostupné z: https://www.stadlerrail.com/media/pdf/tmnovog1211d.pdf
[15] MAZAL, Jiří. Úzkokolejka pro 21. století - Zillertalbahn. VLAKY.NET [online].
Publikováno 17.6.2018 [cit. 2020-04-14].
Dostupné z: https://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/6910-Uzkokolejka-pro-21-stoletiZillertalbahn/
[16] SCHREINER, Helmut a Nikolaus FLEISCHHACKER. Zillertalbahn 2020+
Energieautonom mit Wasserstoff. ETR - Eisenbahntechnische Rundschau (Austria).
2018, (6), strana 66 - 71.
[17] NIEDERÖSTERREICH BAHNEN. Fahrzeug VT: Die Citybahn.
In: Facebook [online]. 19.6.2020 [cit. 2020-08-31]. Dostupné z: https://www.facebook.com/niederoesterreichbahnen/photos/3144584882292629
[18] ČSN 28 0326. Průjezdný průřez a obrys pro vozidla s rozchodem 760 mm.
Úřad pro normalisaci, 1955.
[19] KALIVODA, Jan. Teorie vozidel [přednášky]. Praha: Fakulta strojní, ČVUT, 2019
[20] Prováděcí nařízení pro trať D3 Jindřichův Hradec - Nová Bystřice.
Účinnost od 10.12.2017.
[21] Prováděcí nařízení pro trať D3 Jindřichův Hradec- Obrataň. Účinnost od 10.12.2017.
[22] POHL, Jiří. Základy trakční mechaniky [přednášky]. Praha: Fakulta strojní, ČVUT,
2019
[23] LANGR, Bohuslav. Konstrukční úprava vypružení motorového vozu řady M27.0.
Pardubice, 2016. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana
Pernera. Vedoucí práce Ing. Petr Voltr, Ph.D.
[24] ZELINKA, Jan. Trakční výpočty bateriového vozu pro regionální dopravu.
Praha, 2019. Diplomová práce. Fakulta strojní, ČVUT v Praze.
Vedoucí práce Ing. Jan Kalivoda, Ph.D.
[25] ŠATAVA, Jan. Jindřichohradecké úzkokolejky. Jindřichohradecké místní dráhy, 1996.

99

Jan OLIVA
2020/2021

Úzkorozchodný motorový vůz
pro regionální dopravu

ČVUT
Fakulta strojní

[26] MIHULEC, Michal. Studie primárního a sekundárního vypružení podvozku
vysokorychlostní jednotky. Praha, 2019. Diplomová práce. Fakulta strojní, ČVUT.
Vedoucí práce doc. Ing. Josef Kolář, CSc.
[27] MARUNA, Zdeněk. Metodika konstruování kolejových vozidel: osobní a nákladní
podvozky. Praha: Ediční středisko Českého vysokého učení technického, 1988.
[28] BALŠÁN, Jan. Otevřený železniční nákladní vůz lehké stavby - vypružení. Praha,
2019. Bakalářská práce. Fakulta strojní, ČVUT. Vedoucí práce Ing. Tomáš Heptner.
[29] DANFOSS [online]. EM-PMI375-T200. 2021. [cit. 2021-03-22]. Dostupné z:
https://assets.danfoss.com/documents/162089/AI269157351700en-000117.pdf
[30] KOLÁŘ, Josef. Pohony kolejových vozidel [přednášky]. Praha: Fakulta strojní, ČVUT,
2021
[31] CENTA [online]. CENTAFLEX-A. 2017. [cit. 2021-03-27].
Dostupné z: http://www.centa.info/data/products/32/int/cf-a--en-17-15lowres.pdf
[32] GMT Rubber-Metal-Technic Ltd [online]. Spherical bearings. [cit. 2021-03-29].
Dostupné z: https://www.gmtrubber.com/wp-content/uploads/2017/02/Spherical-Bearings.pdf
[33] SKF [online]. Slewing bearings. 2019. [cit. 2021-04-08].
Dostupné z: https://www.skf.com/binaries/pub12/Images/0901d196809590fe-Slewingbearings_tcm_12-513670.pdf
[34] ČD S3/3 Železniční svršek úzkorozchodných drah. Účinnost od 1.1.2003.
[35] ČSN EN 14 363. Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky.
Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
[36] HŘÍBAL, Pavel. Hybridní pohon pro nízkopodlažní kolejový autobus. Praha, 2014.
Diplomová práce. Fakulta strojní, ČVUT. Vedoucí práce doc. Ing. Josef Kolář, CSc.

Obrázky, u nichž není uveden zdroj, jsou dílem autora.

100

Úzkorozchodný motorový vůz
pro regionální dopravu

Jan OLIVA
2020/2021

ČVUT
Fakulta strojní

16. Seznam zkratek a veličin
•

seznam použitých zkratek:
Evropská železniční agentura
elektrodynamická brzda
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
temeno kolejnice
Technical Specifications for Interoperability:
People with Reduced Mobility

ERA
EDB
JHMD
T.K.
TSI PRM
•

seznam použitých symbolů:
Symbol

Jednotka

Popis

2𝑎+

[ mm ]

rozvor podvozku

2𝑎∗

[ mm ]

vzdálenost otočných čepů

2𝑠

[ mm ]

vzdálenost styčných kružnic kol

2𝑤𝑔

[ mm ]

příčná báze sekundárního vypružení

2𝑤𝑠

[ mm ]

příčná báze primárního vypružení

𝑎

[ mm ]

vzdálenost otočných čepů

𝑎𝐵

[ m/s2 ]

zábrzdné zpomalení

𝑎𝑁

[ m/s2 ]

nevykompenzované příčné zrychlení

𝑎𝑅

[ m/s2 ]

rozjezdové zrychlení při provozním obsazení

𝑏1

[ N·s/m ]

tlumící konstanta tlumiče primárního vypružení

𝑏2

[ N·s/m ]

tlumící konstanta tlumiče sekundárního vypružení

𝑏𝑃

[ N·s/m ]

tlumící konstanta tlumiče příčného vypružení

𝐶𝑋

[-]

𝐷𝐵𝑉

[ mm ]

průměr brzdového válce

𝐷𝐾

[ mm ]

průměr kola

𝐸0 + −

[ kWh ]

energie jízdního cyklu: rovina, stoupání, klesání

součinitel tvaru vozu

𝐸𝑎

[mm ]

výsledné vnější zúžení skříně vozu

𝐸𝐵

[kWh ]

kapacita baterie

𝐸𝐶

[kWh ]

potřebné celkové množství energie ze zdroje

𝐸𝑖

[mm ]

výsledné vnitřní zúžení skříně vozu

𝐸𝑃𝑃

[kWh ]

spotřeba energie pomocných pohonů

𝐸𝑅

[kWh ]

rekuperovaná energie
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energie spotřebovaná na trakční práci

𝐸𝑇

[kWh ]

𝑓

[-]

𝑓1

[ Hz ]

souběžná vlastní frekvence houpání vozu

𝑓2

[ Hz ]

protiběžná vlastní frekvence houpání vozu

𝐹2𝑦

[N]

síla způsobená nevykompenzovaným příčným zrychlení

𝐹𝑎

[N]

odporová síla ze zrychlení

𝐹𝐵

[N]

brzdná síla

𝐹𝑎𝑒

[N]

aerodynamická odporová síla

𝐹𝑃

[N]

příčná síla vozidlo při stání v převýšené koleji

𝐹𝑅

[N]

odporová síla z průjezdu vozidla obloukem

𝐹𝑆

[N]

odporová síla ze sklonu trati

𝐹𝑆𝑅

[N]

odporová síla reprezentující celkový odpor trati

𝐹𝑇

[N]

tažná síla

𝑔

[ m/s2 ]

gravitační zrychlení

𝐺

[ MPa ]

modul pružnosti ve smyku

𝐺𝑢

[N]

ℎ𝑇𝑆

[ mm ]

součinitel tření

užitečné zatížení vozu
rameno působiště příčné síly na skříň vozidla
převod / převodový poměr

𝑖

[-]

𝑘

[ mm]

dovolený přesah skříně

𝑘1

[ N·m]

svislá tuhost primárního vypružení

𝑘2

[ N·m]

svislá tuhost sekundárního vypružení

𝑘𝐷

[-]

𝑘𝑚𝑖𝑛

[ N·m]

dynamická přirážka
minimální celková tuhost vypružení vozidla

𝑘𝑡+

[ N·m / rad]

torzní tuhost rámu podvozku

𝑘𝑡∗

[ N·m / rad]

torzní tuhost skříně vozidla

𝑘𝑇𝑆

[ N·m / rad]

tuhost torzního stabilizátoru

𝐿

[m]

délka vozidla

𝐿𝐵

[m]

brzdná dráha

𝐿𝑅

[m]

rozjezdová dráha

𝐿𝑇

[ mm ]

délka zkrutné tyče torzního stabilizátoru

𝑚0

[ kg ]

hmotnost neodpružených hmot vozu

𝑚1

[ kg ]

hmotnost jednou odpružených hmot vozu

𝑚2

[ kg ]

hmotnost dvakrát odpružených hmot vozu
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𝑚𝐴𝐷𝐻

[ kg ]

adhezní hmotnost vozidla

𝑚𝐵

[ kg ]

hmotnost baterie

𝑚𝐵𝑐𝑒𝑙𝑘

[ kg ]

hmotnost baterie včetně kontejneru

𝑚𝐿

[ kg ]

hmotnost plně obsazeného vozidla

𝑚𝑃

[ kg ]

hmotnost prázdného vozidla

𝑚𝑈

[ kg ]

užitečná hmotnost

𝑀𝑆

[ N·m ]

moment skříně

𝑛0 + −

[-]

počet úseků trati po rovině / stoupání / klesání

𝑛𝑖

[-]

počet součástí i

𝑜

[ mm ]

tolerance opotřebení příčného vypružení

𝑝

[ mm ]

stavební převýšení trati

𝑃

[N]

přítlak brzdových špalíků

𝑃𝐵

[ kW]

trvalý vybíjecí výkon baterie

𝑝𝐵𝑉

[ bar ]

tlak v brzdovém válci

𝑃𝐸𝐷𝐵

[ kW]

výkon trakčního motoru v režimu EDB

𝑝𝑝

[ mm ]

rozvor podvozku

𝑃𝑃𝑃

[ kW]

příkon pomocných pohonů

𝑃𝑇𝑀

[ kW]

výkon trakčního motoru v režimu jízdy

𝑃𝐻

[ mm ]

délka převislého konce skříně vozu (představku)

𝑞

[ mm ]

příčná vůle v ložiscích

𝑄0

[N]

statická kolová síla

𝑄𝑚𝑖𝑛

[N]

minimální kolová síla

𝑅

[m]

poloměr oblouku

𝑅𝑇𝑆

[ mm ]

délka ramene torzního stabilizátoru

𝑠

[‰]

sklon trati

𝑠+ −

[‰]

ekvivalentní sklon trati pro jízdu do stoupání / klesání

𝑠𝑁

[-]

součinitel poddajnosti vypružení (součinitel náklonu)

𝑆𝐵𝑉

[ mm2 ]

plocha pístu brzdového válce

𝑠𝐻1,2

[ mm ]

maximální šířka skříně úrovně do/nad 700 mm nad T.K.

𝑠𝐿1,2

[ mm ]

minimální šířka skříně úrovně do/nad 700 mm nad T.K.

𝑠𝑟𝑒𝑑

[‰]

redukovaný sklon trati

𝑆𝑥

[ m2 ]

čelní plocha vozu

𝑡+ − 0

[s]

čas jízdy do stoupání / klesání / rovině
103

Úzkorozchodný motorový vůz
pro regionální dopravu

Jan OLIVA
2020/2021

ČVUT
Fakulta strojní

𝑇

[s]

celková jízdní doba

𝑇𝐵

[s]

čas brzdění

𝑇𝑅

[s]

čas rozjezdu

𝑡𝑃𝑃

[%]

procentuální doba běhu pomocných pohonů z jízdní doby

𝑣

[ km/hod. ]

𝑉

[ mm ]

výška vozu nad T.K.

𝑉𝐵

[ m3 ]

objem baterie

𝑤

[ mm ]

příčná vůle v primárním a sekundárním vypružení

𝑥

[ mm ]

báze uložení torzního stabilizátoru

𝑌

[ N]

𝑧+

[ mm ]

zkušební převýšení na rozvoru podvozku

𝑧∗

[ mm ]

zkušební převýšení na vzdálenosti otočných čepů

𝑍

[ mm ]

délka zúžené části skříně vozu od jeho čela

𝑧𝑃1

[ mm ]

maximální příčná deformace primárního vypružení

𝑧𝑅

[ mm ]

svislá výchylka ramene torzního stabilizátoru

𝑧𝑈

[ mm ]

deformace vypružení pod užitečným zatížením

𝛽

[°]

𝛽+

[ rad ]

úhel zkroucení dvojkolí na rozvoru podvozku

𝛽∗

[ rad ]

úhel zkroucení dvojkolí na vzdálenosti otočných čepů

𝛾

[°]

𝛿

[ rad ]

úhel převýšení koleje

∆𝐴

[ mm ]

výpočtové vnější zúžení skříně

∆𝐼

[ mm ]

výpočtové vnitřní zúžení skříně

∆𝑄

[N]

výsledná změna kolové síly na zborcené koleji

∆𝑄 +

[N]

změna kolové síly na rozvoru podvozku

∆𝑄 ∗

[N]

změna kolové síly na vzdálenosti otočných čepů

∆𝑄0

[N]

odchylka kolové síly z nesymetrie a pasivních odporů

∆𝑄𝑓

[N]

odchylka kolové síly vlivem hystereze při kroucení vozu

∆𝑄𝐹𝑦

[N]

přitížení nabíhajícího kola příčnou sílou 𝜀 [ - ]

𝜂

[ rad ]

náklon skříně vozidla vůči normále roviny T.K.

𝜂𝑖

[-]

účinnost mechanické převodu (trakční motor - dvojkolí)

𝜂𝐸𝑃

[-]

účinnost elektrické přenosu výkonu

rychlost vozidla

vodící síla

úhel okolku

zkos torzní tyče
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𝜂𝑃𝑃

[-]

účinnost pomocných pohonů

𝜂𝑅

[-]

účinnost rekuperace

𝜃

[ rad ]

𝜇𝐵

[-]

součinitel adheze při brzdění

𝜇𝑅

[-]

poměrná tažná síla při rozjezdu

𝜉

[-]

součinitel rotačních hmot

𝜌

[ kg / m3 ]

𝜎

[ mm ]

vůle v kolejovém kanále

𝜏𝐾

[ MPa ]

napětí v krutu

𝜑

[°]

natočení ramene torzního stabilizátoru kolem příčné osy

𝜓

[°]

maximální úhel náklonu skříně vozu vůči podvozkům

náklon rámu podvozku vůči normále roviny T.K.

hustota vzduchu
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PŘÍLOHA 6 – Parametry tratí Jindř. Hradec – Nová Bystřice a Jindř. Hradec – Obrataň
Aby bylo možné co nejpřesněji a nejlépe navrhnout koncepci a vlastnosti úzkorozchodného motorového vozu, je důležité znát parametry tratí, na kterých se předpokládá jeho následný provoz. V našem případě se jedná o dvě úzkokolejky s rozchodem 760 mm o celkové
délce 79 km, které vlastní a provozují Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. (JHMD).

Kunžak-Lomy

Obr. 1 – Schéma sítě jindřichohradeckých úzkokolejek společnosti Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.

Dále zobrazené výsledné charakteristiky vychází z dat z podélného profilu tratí jindřichohradeckých úzkokolejek a z příslušných prováděcích nařízení (PND3) pro obě tratě (viz
zdroje [20] a [21] v textu práce). Rozděleny jsou do dvou kategorií dle oblasti použití – vytvoření modelového úseku trati pro návrh trakčních vlastností vozidla a dále určení nejnepříznivějších stavebních parametrů daných drah pro koncepci pojezdu vozu.
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1. Modelový úsek trati
Pro zjednodušení trakčních výpočtů je cílem stanovit parametry modelového úseku,
který by postihoval charakter dané trati. Konkrétně je potřeba určit hodnotu redukovaného
sklonu pro jízdu do stoupání či klesání a četnost zastoupení jednotlivých sklonových poměrů
vyjádřenou počtem úseků.
Při určování hodnoty redukovaného sklonu je nutné zohlednit nejen daná traťová klesání
či stoupání, ale i odpory oblouků. Velikost odporu oblouku o poloměru R je stanovena dle následujícího empirického vzorce1 a jeho působení na vozidlo je vyjádřeno pomocí délky oblouku
uvedené v podélném profilu příslušné tratě.
𝑝𝑅 =

400
[‰]
𝑅

(1)

Výsledný průběh součtu odporu ze sklonu a odporu z oblouku lze s výhodou vyjádřit
graficky v podobě ekvivalentního sklonu trati. Následným stanovením váženého průměru ekvivalentního sklonu dospějeme k žádané velikosti redukovaného sklonu úseku pro jízdu do stoupání. Pro jízdu po spádu je nezbytné vzít v potaz ještě význam působení odporů oblouků, které
účinkují proti smyslu klesání a zmenšují tak hodnotu záporného redukovaného sklon modelového úseku.
Četnost zastoupení jednotlivých typů sklonových poměrů v celkové ujeté dráze vozu je
vyjádřena odpovídajícím počtem jízdních cyklů 𝑛+ (resp. 𝑛− , 𝑛0 ). Tento počet je stanoven dle
vztahu ( 2 ) jako poměr délky trati vedoucí na daném sklonu (𝐿+ , 𝐿 − , 𝐿,0) ku délce modelového
úseku 𝐿.
𝑛

+ (𝑛−

,𝑛

0)

𝐿+ (𝐿 − , 𝐿,0 )
=
𝐿

(2)

• Trať Jindřichův Hradec – Nová Bystřice
Trať z roku 1897 vedoucí jižním směrem do Nové Bystřice je dlouhá téměř 33 km a lze
ji rozdělit počtem dopraven a zastávek na celkem 11 úseků, každý o délce 2,999 km. Nejvyšší
hodnota sklonu dosahuje 17,2 ‰ a nejmenší traťový oblouk má hodnotu poloměru 120 metrů.
Výškový profil dráhy a polohu jednotlivých stanic a zastávek zobrazuje Graf 1. Ekvivalentní
sklon trati pak ukazuje Graf 2, ze kterého jsou patrné horší sklonové poměry pro směr
jízdy z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice.

1

Vztah pro výpočet odporu oblouku lze nalézt v předpise ČD S3/3 Železniční svršek úzkorozchodných drah
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Graf 1 – Výškový profil trati Jindřichův Hradec – Nová Bystřice
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Graf 2 – Ekvivaletní sklon trati Jindřichův Hradec – Nová Bystřice
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PŘÍLOHA 6 – Parametry tratí Jindř. Hradec – Nová Bystřice a Jindř. Hradec – Obrataň
Pro zjednodušení dalších výpočtů je uvažována maximální traťová rychlost 30 km/h
v celé délce trati. Shrnutí výpočtových parametrů modelového úseku bystřické trati předkládá
následující Tabulka 1.
Tabulka 1 – Výpočtové parametry modelového úseku trati Jindřichův Hradec – Nová Bystřice

redukovaný sklon - stoupání

𝑠+

4,893

‰

redukovaný sklon - klesání

𝑠−

-3,242

‰

délka úseku

𝐿

2,999

km

celkový počet úseků

𝑛𝑢

11

-

rychlost

𝑣

30

km/h

délka trati s kladným sklonem

𝐿+

18,826

km

délka trati se záporným sklonem

𝐿−

12,067

km

délka trati s nulovým sklonem

𝐿0

2,094

km

počet jízdních cyklů - stoupání

𝑛+

6,28

-

počet jízdních cyklů - klesání

𝑛−

4,02

-

počet jízdních cyklů - rovina

𝑛0

0,70

-

• Trať Jindřichův Hradec – Obrataň
Druhá a zároveň mladší trať jindřichohradeckých úzkokolejek z roku 1906 směřuje
směrem na sever do Obrataně a má délku necelých 46 km. Nejvyšší sklon činí 24,6 ‰ a nejmenší poloměr traťového oblouku je 99 metrů. Maximální rychlost dosahuje ve vybraných úsecích až 50 km/h a pro další výpočty bude tato rychlost uvažována v celé délce trati. Výškový
profil dráhy2 a polohu stanic a některých vybraných zastávek znázorňuje Graf 3.
Stejným způsobem jako u dráhy bystřické lze stanovit výpočetní parametry modelového
úseku úzkokolejky obrataňské. Ekvivalentní sklon trati vyobrazuje Graf 4, ze kterého jsou patrné horší sklonové poměry pro směr jízdy z Jindřichova Hradce do Obrataně. Výsledné parametry pro výpočet pak předkládá Tabulka 2.

Pro kilometr 2,016 až 10,549 chybí ve [21] údaje o sklonových poměrech. V daném úseku tak byly hodnoty
sklonů vhodně odhadnuty na základě autorových znalostí místních poměrů.
2
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Graf 3 - Výškový profil trati Jindřichův Hradec – Obrataň
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Graf 4 – Ekvivaletní sklon trati Jindřichův Hradec – Obrataň
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Tabulka 2 - Výpočtové parametry modelového úseku trati Jindřichův Hradec – Obrataň

redukovaný sklon - stoupání

𝑠+

3,278

‰

redukovaný sklon - klesání

𝑠−

-1,554

‰

délka úseku

𝐿

2,421

km

celkový počet úseků

𝑛𝑢

19

-

rychlost

𝑣

50

km/h

délka trati s kladným sklonem

𝐿+

29,359

km

délka trati se záporným sklonem

𝐿−

15,253

km

délka trati s nulovým sklonem

𝐿0

1,384

km

počet jízdních cyklů - stoupání

𝑛+

12,13

-

počet jízdních cyklů - klesání

𝑛−

6,30

-

počet jízdních cyklů - rovina

𝑛0

0,57

-

2. Určení zkušebního zborcení trati
Pro zhodnocení bezpečnosti proti vykolejení daného vozidla je nezbytné znát míru
změny jeho kolových sil na nejméně příznivé části trati, která je reprezentována zbrocenou
kolejí. Aby bylo možné samotnou změnu kolových sil na zborcené koleji určit, je nejdříve potřeba stanovit parametry zkušebního zborcení koleje a z nich vyplývající zkroucení podvozku
(resp. skříně) vozu. Zkušební podmínky definuje norma ČSN EN 14363, která obsahuje v rámci
kapitoly „Metoda 2: Zkouška na zkrucovacím zkušebním stavu a nepřevýšené zkušební koleji“
následující vztahy:
•

zkušební zkroucení podvozku:
+
𝑔𝑙𝑖𝑚
=7−

5
2𝑎+

𝑘𝑑𝑦ž 2𝑎+ < 4𝑚

(3)

+
kde 2𝑎+ je rozvor podvozku v [m] a 𝑔𝑙𝑖𝑚
v [‰].

•

zkušební zkroucení skříně vozidla:
∗
𝑔𝑙𝑖𝑚
=

15
+ 2,0
2𝑎 ∗

𝑘𝑑𝑦ž 4𝑚 ≤ 2𝑎∗ ≤ 20 𝑚

(4)

kde 2𝑎∗ je podélný rozměr vozidla (vzdálenost otočných čepů pro samostatná podvoz∗
ková vozidla nebo dvojkolí pro bezpodvozková vozidla) v [m] a 𝑔𝑙𝑖𝑚
v [‰].
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Zkušební zkroucení podvozku ( 3 ), které je vyjádřeno na vzdálenosti rozvoru podvozku
2𝑎 + , lze symbolicky zapsat v následujícím tvaru
+
𝑔𝑙𝑖𝑚
=𝐴−

𝐵
2𝑎+

(5)

kde část 𝐴 udává sklon vzestupnice, jenž je následně zmenšený o tolerované šplhání
okolku kola po kolejnici popsané parametrem 𝐵 s velikostí 5 mm.
Zkušební zkroucení skříně vozidla ( 4 ), které je vyjádřeno na vzdálenosti otočných čepů
vozu 2𝑎∗ , pak můžeme zapsat obdobně v symbolickém tvaru
∗
𝑔𝑙𝑖𝑚
=

𝑧−𝐵
+𝐶
2𝑎∗

(6)

kde část 𝐶 představuje sklon vzestupnice, jenž je zvětšený o hodnotu sklonu vyplývajícího z pojíždění svislé lokální nerovnosti koleje o velikosti 𝑧. Hodnota lokální nerovnosti koleje
𝑧 je rovněž zmenšena o toleranci šplhání okolku kola po kolejnice vyjádřenou parametrem
𝐵 = 5 mm.
Jelikož zmiňovaná norma ČSN EN 14363 předpokládá normální rozchod koleje
1 435 mm (a z toho plynoucí vlastnosti), je nutné dosadit do vztahů ( 5 ) a ( 6 ) pro výpočet
zkušebního zkroucení hodnoty odpovídající úzkokolejné trati s rozchodem 760 mm.
Největší (a tedy nejnepříznivější) hodnotu sklonu vzestupnice na vzdálenosti otočných
čepů vozidla (část 𝐶) je výhodné určit na základě podélného profilu tratě, a to konkrétně z délky
vzestupnice a z velikosti příslušného stavebního převýšení. Při určování je však nutné mít na
paměti, že délka uvažované vzestupnice musí být větší než vzdálenost otočných čepů vozu.
Velikost sklonu vzestupnice na vzdálenosti rozvoru podvozku (část 𝐴) lze pak empiricky považovat za 3x větší než sklon vzestupnice na vzdálenosti otočných čepů vozidla.

𝑧

𝛽

Obr. 2 - Schéma svislé lokální nerovnosti koleje
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PŘÍLOHA 6 – Parametry tratí Jindř. Hradec – Nová Bystřice a Jindř. Hradec – Obrataň
Vliv svislé lokální nerovnosti koleje 𝑧 na dvojkolí lze vyjádřit pomocí úhlu 𝛽 dle schématu na Obr. 1. Přepokládáme-li rovnost tohoto úhlu pro normální rozchod a pro rozchod 760
mm, můžeme snadno určit příslušnou velikost svislé lokální nerovnosti koleje pro úzkokolejnou
trať.
tan 𝛽 =

𝑧
2𝑠

(7 )

Dosazením parametrů pro normální rozchod (tedy 2𝑠 𝑁 = 1 500 mm a 𝑧 𝑁 = 20 mm) do
vztahu ( 7 ) lze dopočíst požadovanou velikost úhlu 𝛽 = 0,0133 rad. Pro takto dopočtený úhel
a pro vzdálenost styčných kružnic 2𝑠 𝑈 = 810 mm na rozchodu 760 mm lze již jednoduše vyjádřit velikost svislé lokální nerovnosti 𝑧 𝑈 = 10,8 mm, která musí být ve výsledném vztahu opět
zmenšena o toleranci 𝐵 = 5 mm vyjadřující dovolené šplhání okolku kola po kolejnici.
Rozborem dat podélného profilu tratí jindřichohradeckých úzkokolejek byl určen maximální sklon vzestupnice na vzdálenosti otočných čepů vozidla 2𝑎∗ jako 𝐶 = 3,5 ‰3. Z něj odvozený sklon vzestupnice na vzdálenosti rozvoru podvozku 2𝑎+ je pak 𝐴 = 10,5 ‰. Výsledné
vztahy pro výpočet zkušebního zkroucení pro rozchod 760 mm a pro tratě JHMD tak mají tvar:
+
𝑔𝑙𝑖𝑚
= 10,5 −

∗
𝑔𝑙𝑖𝑚
=

3

5
2𝑎 +

5,8
+ 3,5
2𝑎∗

Největší sklon vzestupnice se nachází na trati Jindřichův Hradec – Obrataň
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PŘÍLOHA 7 – Pevnostně-funkční výpočet duplexní pružiny primárního vypružení vozidla
Na základě určených parametrů primárního vypružení vozidla je možné provést návrh
samotných pružících prvků (šroubovitých válcových pružin) z pevnostně-funkčního hlediska.
Jedná se především o rozbor zástavbových možností pružiny do vozidla, o určení hodnot potřebných pro výrobu a přejímku pružiny a o její pevnostní výpočet. Návrh bude proveden v souladu s normou ČSN EN 13906-1.

1. Zástavbové rozměry
Určení konečných rozměrů pružiny úzce souvisí s prostorem v podvozku vozu, který
může pružina zabírat. Za předpokladu, že je dvojkolí vedeno kyvným ramenem a že je pružina
primárního vypružení umístěna v ose dvojkolí, můžeme situaci s výhodou znázornit graficky
pomocí Obr. 1 (pozn.: schéma není zobrazeno v měřítku odpovídajícím reálným rozměrům).
Velikost použitých parametrů pak uvádí Tabulka 1.

𝑙 𝑧2

skříň vozu

∅𝑗

∅𝑘

𝐻𝑆

𝐿1

∅𝐷𝑒𝑥𝑡

𝑏

𝑎

2𝑠
2𝑤1

Obr. 1 – Schéma zástavby pružiny primárního vypružení do podvozku (kyvné rameno)
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Tabulka 1 – Vstupní parametry pro výpočet maximálních rozměrů pružiny

vzdálenost styčných kružnic

2𝑠

příčná báze primárního vypružení

2𝑤1

810 mm
1 310 mm

poloviční šířka kola

𝑎

55 mm

minimální vzdálenost mezi pružinou a kolem

𝑏

30 mm

výška spodku skříně vozu nad osou dvojkolí

𝐻𝑆

485 mm

maximální deformace sekundárního vypružení vozu *

𝑧2

85 mm

tloušťka horního vedení pružiny

𝑙

25 mm

vnější průměr ložiskové skříně

∅𝑘

310 mm

průměr nápravy pod nápravovými ložisky

∅𝑗

120 mm

* pokles skříně vozu při vypuštění vzduchového vypružení a deformace nouzové
sekundární pružiny se zahrnutím vlivu dynamické přirážky a bezpečnostní vůle

Maximální vnější průměr pružiny 𝐷𝑒𝑥𝑡 pak můžeme vyjádřit dle vztahu ( 1 ). Obdobným
způsobem lze vyjádřit i výšku pružiny 𝐿1 , která je zatížena vozem v prázdném stavu ( 2 ).

𝐷𝑒𝑥𝑡 = 2𝑤1 − 2𝑠 − 2 ∙ (𝑎 + 𝑏) = 1 310 − 810 − 2 ∙ (55 + 30) = 330 𝑚𝑚
𝐿1 = 𝐻𝑆 − 𝑧2 − 𝑙 −

∅𝑘
310
= 485 − 85 − 25 −
= 220 𝑚𝑚
2
2

(1)
(2)

2. Základní parametry pružiny
Za účelem dosažení celkové potřebné tuhosti a s ohledem na silové namáhání je pružina
koncipována jako duplexní s požadavkem na stejnou velikost zdvihu obou pružin. Celkovou
požadovanou tuhost 𝑘1 tak lze vyjádřit pro paralelní řazení vnitřní (𝑘𝑖 ) a vnější (𝑘𝑒 ) pružiny
dle následujícího vztahu:
𝑘1 = 𝑘𝑒 + 𝑘𝑖 =

𝐺 ∙ 𝑑𝑒4
𝐺 ∙ 𝑑𝑖4
+
8 ∙ 𝐷𝑒3 ∙ 𝑛𝑒 8 ∙ 𝐷𝑖3 ∙ 𝑛𝑖

(3)

Postupnou volbou parametrů průměrů drátů (𝑑𝑒 , 𝑑𝑖 ), středních průměru pružin (𝐷𝑒 , 𝐷𝑖 )
a počtů činných závitů (𝑛𝑒 , 𝑛𝑖 ) a jejich dosazováním do rovnice ( 3 ) lze dospět k žádané velikosti tuhosti 𝑘1 . Při provádění iterací je nutné rovněž respektovat stanovené maximální možné
rozměry pružiny.
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Souhrn základních parametrů pružiny 1 vyrobené z oceli dle ČSN 14 260 předkládá následující Tabulka 2.
Tabulka 2 – Základní parametry duplexní pružiny primárního vypružení

Střední průměr pružiny

𝐷

vnější
pružina
195

Průměr drátu

𝑑

30

20

mm

Vnější průměr pružiny

𝐷𝑒𝑥𝑡

225

146

mm

Vnitřní průměr pružiny

𝐷𝑖𝑛𝑡

165

106

mm

Počet činných závitů

𝑛

4,00

6

-

Celkový počet závitů

𝑛𝑐

5,50

7,5

-

Modul pružnosti ve smyku

𝐺

78 500

78 500

N/mm2

Modul pružnosti v tahu

𝐸

206 000

206 000

N/mm2

Volná délka pružiny

𝐿0

290,9

290,9

mm

Délka pružiny pod prázdným vozem (𝐹1 )

𝐿1

220

220

mm

𝑦𝑚𝑎𝑥

2,25

2,25

mm

Osová tuhost pružin

𝑘

268,0

130,8

N/mm

Celková tuhost duplexní pružiny

𝑘1

Maximální příčná výchylka

vnitřní
pružina
126

mm

398,8

N/mm

3. Pevnostní výpočet pružiny
3.1 Silové poměry na pružině
Pro pevnostní výpočet duplexní pružiny je nutné stanovit velikosti sil (𝐹𝑒, 𝐹𝑖 ), které působí na jednotlivé pružiny. Jelikož je vnitřní i vnější pružina navržena s požadavkem stejného
zdvihu, můžeme celkové zatížení rozdělit poměrně dle jejich dílčích tuhostí (𝑘𝑒 , 𝑘𝑖 )
vztahem ( 4 ).
𝐹𝑒,𝑖 = 𝐹𝑐 ∙

𝑘𝑒,𝑖
𝑘1

(4)

Člen 𝐹𝑐 reprezentuje celkovou sílu na duplexní pružině, která je vyvolaná primárně a
sekundárně odpruženými hmotami (viz kapitola 8). Pro odpovídající provozní stavy je rovněž
nutné do její velikosti promítnout i vliv dynamické přirážky2. Daným silám pak náleží i

ke stanovení parametrů pružiny, jejího namáhání a zobrazení Goodmanových diagramů bylo využito výpočetního
programu doc. Ing. Josefa Koláře, CSc. pracujícího dle normy ČSN 13 906-1
1

2

dynamická přirážka určena pro vzduchové vypružení v sekundárním stupni (viz kapitola 10.1.6 )
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odpovídající hodnoty deformací, s jejichž pomocí lze vyjádřit i délky pružin pod příslušným
zatížením ( 5 ).
𝑧𝑒,𝑖 =

𝐹𝑒,𝑖
𝑘𝑒,𝑖

(5)

Shrnutí silových a délkových parametrů pružiny předkládá Tabulka 3.
Tabulka 3 – Zatížení a délky pružin duplexní pružiny primárního vypružení

𝐹1

vnější
pružina
18 837

vnitřní
pružina
9 195

N

∆𝐹1𝐷𝑌𝑁

2 637

1 287

N

𝐹2

23 526

11 484

N

∆𝐹2𝐷𝑌𝑁

3 058

1 493

N

Síla na pružinu stlačené na narážce

𝐹8

29 264

14 285

N

Síla na pružinu pro dosednutí závitů

𝐹9

35 988

19 136

N

Délka pružiny pod prázdným vozem

𝐿1

220

mm

Maximální délka pružiny v provozu

𝐿𝑀𝐴𝑋

230

mm

Délka pružiny pod loženým vozem

𝐿2

202,5

mm

Minimální délka pružiny v provozu

𝐿𝑀𝑖𝑛

191

mm

Délka pružiny na narážce

𝐿8

181

mm

Délka pružiny s dosednutím závitů

𝐿9

Síla na pružinu pod prázdným vozem
Dynamický rozdíl síly pod prázdným vozem
Síla na pružinu pod loženým vozem
Dynamický rozdíl síly pod loženým vozem

156

144

mm

Příčná výchylka duplexní pružiny je díky tuhosti vedení dvojkolí kyvným ramenem
uvažována jako velmi malá, a to o hodnotě 2 mm. Rovněž je předpokládáno, že pružina bude
zastavěna do podvozku takovým způsobem, že pod zatížením prázdného vozu nebude vykazovat žádnou příčnou deformaci. Lze tak očekávat, že velikosti příčných sil vyplývající z uvažované příčné výchylky a příčné tuhosti pružiny budou malé a že se tedy jejich zanedbáním v pevnostním výpočtu nedopustíme znatelné chyby.
Závislost deformace pružiny na zatěžující síle ve svislém směru lze s výhodou zobrazit
i graficky. Výsledné charakteristiky pružin ukazují Graf 1 a Graf 2.
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Graf 1 – Zatěžovací charakteristika vnitřní pružiny
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Graf 2 – Zatěžovací charakteristika vnější pružiny
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3.2 Určení napětí v pružině
Ke zhodnocení pevnostní odolnosti pružiny je třeba nejdříve určit velikosti působících
napětí. Zanedbáme-li příčné síly (namáhání na smyk) a vezmeme-li v úvahu pouze zatížení
svislou silou (namáhání na krut), získá vztah pro výpočet korigovaného tečného napětí následující tvar3 ( 6 ):
𝐷
+ 0,5 8 ∙ 𝐷 ∙ 𝐹
𝜏𝐾 = 𝐾 ∙ 𝜏 = 𝑑
∙
3
𝐷
− 0,75 𝜋 ∙ 𝑑
𝑑

(6)

Vypočtená střední korigovaná tečná napětí dle ( 6 ) pro jednotlivé zatěžující síly a parametry navrhovaných pružin zobrazuje Tabulka 4.
Tabulka 4 – Střední korigovaná tečná napětí pro zatěžující stavy pružin

Prázdný vůz

𝜏𝐾1

vnější
pružina
421,8

vnitřní
pružina
454,1

N/mm2

Ložený vůz

𝜏𝐾2

526,7

564,3

N/mm2

Pružina na narážce

𝜏𝐾8

655,2

701,9

N/mm2

Vypočtené namáhání pružin tečnými napětími lze graficky zobrazit v Goodmanově
diagramu a porovnat ho s mezními čárami dovolených napětí určených dle normy
ČSN EN 13906-1 pro životnost 2 ∙ 106 cyklů.

3

podle normy ČSN EN 13906-1, korekční součinitel K dle Bergsträssera
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Graf 3 – Namáhání vnější pružiny v Goodmanově diagramu
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Graf 4 - Namáhání vnitřní pružiny v Goodmanově diagramu
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4. Závěr
Na základě určených zástavbových rozměrů byly navrženy geometrické parametry duplexní pružiny primárního vypružení tak, aby byl splněn požadavek na její tuhost. Z navržených
parametrů bylo vyčísleno pevnostní namáhání pružiny vyplývající z jednotlivých zátěžných
stavů vozidla. Splnění pevnostních požadavků bylo následně ověřeno pomocí sestavení Goodmanových diagramů. Lze konstatovat, že navržená pružina vyhovuje všem kladeným požadavkům.
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