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Abstrakt 

Cílem příspěvku je přiblížit a objasnit systém měření dynamických rázů v srdcovkové části 
výhybek pomocí měřicího vozu železničního svršku. Vznikající rázy při průjezdu železničního 
dvojkolí přes pevnou srdcovku mají za následek tzv. projetí a stlačování hrotu pevné srdcovky 
v místě, kde železniční kolo opouští křídlovou kolejnici a přebírá vedení na hrotu pevné srdcovky. 
Snahou Správy železniční dopravní cesty je měřit pomocí měřicího vozu železničního svršku hodnotu 
svislého a příčného zrychlení pro stanovení množství vykonané energie při průjezdu srdcovkou a tím 
zjednodušit a automatizovat měření projetí v srdcovkové části výhybek. 
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Abstract 

Aim of this contribution is to present and clarify the system for measuring dynamic impacts in 
crossing using track recording car. Incipient impacts, where railway wheel passes over a fixed frog 
consequence a shape deformation and presses the fixed frog spike of the point where the railway 
wheel leaves the wing rail and takes the lead on the spike of fixed frog. The intention of Railway 
Infrastructure Administration is measurement of vertical and lateral acceleration by track recording 
car to determine the value of acceleration when wheel passes the frog, to get simple and to automate 
measurement shape deformation in the frog parts of turnout. 

Keywords 

Turnout, track recording car, wing rails, railway wheel, crossing, spike of frog. 

 1 ÚVOD 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC) „čelí problémům 

 způsobených  degradací takových parametrů železniční dopravní cesty, které vyžadují významnou a 
nákladnou údržbu“ (RHAYMA & kol. str. 12-25 [1]). Na železničních tratích ve správě SŽDC je 
v ČR používáno přibližně 17 tis. výhybek a výhybkových konstrukcí. Výhybky a výhybkové 
konstrukce patří k nejvíce namáhaným konstrukcím, a to především v srdcovkové části výhybky 
(podrobněji Hudeček & kol. kapitola 1.15 [2]), kdy na hrotu srdcovky dochází k dynamickým 
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účinkům, kde železniční dvojkolí při průjezdu v přímé nebo odbočné větvi výhybky projíždí místem 
s přerušenou pojížděnou hranou, a to má za následek rychlejší opotřebení než u jiných konstrukcí.  

Při měření geometrické polohy koleje (dále jen GPK) ve výhybkách, především v oblasti 
pevných srdcovek, může být tato část od projektované polohy v poklesu a mírně deformovaná 
(přípustné tolerance podrobně viz [3], [4]). Tato deformace v konstrukci srdcovky a pokles střední 
části výhybky ve štěrkovém loži jsou přímo úměrné intenzitě provozu a projetým zatížením. 

 
Obr. 1: Vzniklé projetí srdcovky v místě kde železniční kolo přebírá vedení na hrotu srdcovky 

 2 GEOMETRICKÁ POLOHA KOLEJE VE VÝHYBKÁCH 
Jak v přímé koleji, tak i ve výhybkách jsou dle [4] (ČSN 76 6360-2 „Konstrukční 

a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha“) stanoveny přípustné 
odchylky a nominální hodnoty platné pro příslušné geometrické parametry koleje při stavbě 
a přejímce, provozu a údržbě železničních drah na území České republiky.  

Délka překročení mezní hladiny pro příslušné rychlostní pásmo je zřejmá z obr. 2. Mezní 
hladiny AL a IL jsou ve vztahu k normě [5] definovány jako provozní odchylky GPK a mezní hladina 
IAL jako mezní provozní odchylka GPK, která v případě překročení vyžaduje bezodkladné opatření 
pro zajištění bezpečného provozu. Příslušné rychlostní pásmo je vždy uvedeno v záhlaví výpisu 
lokálních vad a úsekového hodnocení a mezní hodnoty jednotlivých hladin jsou pro toto rychlostní 
pásmo automaticky nastavovány. Ve výpisu lokálních závad a úsekového hodnocení je uvedeno vždy 
překročení nebezpečnější hladiny s odpovídající délkou závady v této hladině, viz [5]. 

 
Obr. 2: Definice délky překročení mezní hladiny stupně AL, IL a IAL [5] 
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 Měření GPK pomocí měřicího vozu železničního svršku (dále jen MV) je založeno na 
rozměrovém snímání světelné stopy laserového paprsku, která se snímá bezkontaktním optickým 
systémem kamer. Použitý triangulační princip rozměrového měření umožňuje vyloučení dalších 
snímačů pro kompenzaci polohy snímacích jednotek. Systém snímání GPK je vytvořen kombinací 
tětivového snímání asymetrickou tětivou pro oba kolejnicové pásy a inerciální jednotky. Vzájemnou 
rychlostně závislou kombinací se dosáhne požadované přesnosti měření pro měřicí rychlosti 10 až 
160 km.h-1. Z naměřených hodnot jednotlivých snímacích jednotek vypočítá systém interní jednotky 
MV geometrické parametry koleje dle metodiky standardu [5] s. 32-34.  

Jeden z parametrů, který je pro hodnocení projetí srdcovek důležitý, je podélná výška koleje 
levého a pravého kolejnicového pásu, která je měřena tětivovým systémem asymetrické tětivy 
optickými jednotkami. Výsledky měření jsou ve vztahu k rychlosti měření průběžně kompenzovány 
inerciálním systémem umístěným v střední snímací jednotce. Z praktického hlediska je však projetí 
hrotu srdcovky kratší než 1 m a tudíž v šířce pásma D1 (tj. 3-25 m) nemůže být tímto systémem 
měření plně zaznamenáno, viz [5] s. 32-34. 

Pro zjišťování těchto závad v srdcovkové části je nejvhodnější použít měření scannerem anebo 
pomocí technické nivelace. Tyto metody jsou vhodné, ale jsou velice náročné na čas a není reálné 
měřit stav srdcovkových částí všech výhybek železničních drah na území České republiky, se kterými 
hospodaří SŽDC. Snahou SŽDC je měřit pomocí měřicího vozu železničního svršku zrychlení při 
průjezdu srdcovkou a zjednodušit a automatizovat měření projetí v srdcovkové části výhybky pomocí 
čidla, které je umístěno na ložiskovém domku nápravy měřícího vozu. 

 3  RUČNÍ MĚŘENÍ PROJETÍ SRDCOVEK 
Nejvhodnější možností, jak zjistit tvar a projetí samotné srdcovky, je možnost naskenování 

profilu srdcovky vhodným skenerem s následnou možností porovnání původního (výrobního tvaru 
srdcovky) a stávajícího profilu srdcovky. Tyto skenery pracují na principu plošného snímání tvaru 
celé laserové stopy na povrchu měřené kolejnice. Nevýhodou je velká náročnost na čas s ohledem na 
počet výhybkových konstrukcí a vyšší pořizovací cena zařízení.  

Další metodou, jak zjistit velikost projetí srdcovky, je možnost technické nivelace a šablony 
PŠR3 (viz např. [2]) simulující dotek železničního kola. Touto metodou se dá docílit dostatečné 
přesnosti měření, ovšem opět je tento systém měření náročný na čas a na počet pracovníků. 

 
Obr. 3: Ukázka měření parametru podélné výšky kolejnicových pásů na srdcovce výhybky 

s vzniklým projetím na hrotu srdcovky. LKP- levý kolejnicový pás, PKP- pravý kolejnicový pás, 
MBK – matematický bod křížení na srdcovce (v grafu hodnota 0). 
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4 MĚŘENÍ ZRYCHLENÍ MĚŘÍCÍM VOZEM PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK 
Měření a snímání zrychlení, kterou předá železniční kolo na hlavu kolejnice, je realizováno 

pomocí snímačů zrychlení, které jsou umístěny na 2. nápravě měřicího vozu pro železniční svršek. 
Délka měřeného úseku zrychlení je shodná s délkou přídržnice, kdy při průjezdu pevnou srdcovkou 
čidlo pro zaznamenání přídržnice aktivuje snímače zrychlení, které v místě přídržnice (srdcovky), na 
levém kolejnicovém pásu (LKP) a na pravém kolejnicovém pásu (PKP), naměří příslušnou hodnotu 
velikosti zrychlení. Princip měření je znázorněn na obrázku. 

 
Obr. 4: Umístění čidla pro měření zrychlení na 2. nápravě měřicího vozu prvního dvojkolí 

Délka měřeného úseku závisí na tvaru výhybky a pohybuje se od 3,15 až 9,75 m, tedy délky 
přídržnice výhybky viz [2].  

Při měření je zaznamenáváno: 
 staničení, 

 levá/pravá kolejnice, která byla měřena, 

 stoupající/klesající kilometráž,  

 správné/nesprávné postavení měřicího vozu,  

 délka měření, 

 rychlost jízdy měřícího vozu,  

 kilometrická poloha extrému měření,  

 svislé zrychlení na levém a pravém kolejnicovém pásu,  

 příčné zrychlení.  

Čidla na měření svislého zrychlení jsou umístěna na ložiskových domcích 2. nápravy prvního 
dvojkolí měřicího vozu. Čidlo pro měření příčného zrychlení je umístěno na levé straně ložiskového 
domku vedle čidla pro měření svislého zrychlení.  

V budoucnu budou vyhodnocené signály rozděleny do několika pásem a oznámkovány 
jednoduchou číselnou stupnicí 1 až 5 pro každý snímač zrychlení na tzv. známky nerovnosti ZN, 
obdobně jako při vyhodnocení GPK pomocí známek kvality. Předpokládá se, že později bude možné 
známky nerovnosti spojit lineární kombinací do celkové známky nerovností CZN.  

Algoritmus měření a přepočtu umožňuje stanovení minimálního i maximálního svislého 
a příčného zrychlení, které v místě projeté části srdcovek může dosahovat hodnot i přes 500 m.s-2. 
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Obr. 5: Umístění čidla pro měření zrychlení na 2. nápravě měřicího vozu prvního dvojkolí 

 
Obr. 6: Ukázka měření svislého zrychlení LKP a PKP a příčného zrychlení na výhybce č. 5 

v srdcovkové části v ŽST Zámrsk. Ukázka měření zrychlení bez odfiltrování skříně vozu, kdy 
hodnoty v maximech zrychlení překračují rozsah čidel (více než 500 m.s-2) 

Při takovéto hodnotě svislého zrychlení (více než 500 m.s-2) může docházet k deformaci 
(snížení výšky) materiálu hrotu srdcovky a zkracování její celkové životnosti. Je proto velmi důležité 
včas odhalit vznikající projetí a přistoupit k možným opravám. Od následující kampaně jízd MV 
budou čidla pro snímání svislého a příčného zrychlení vyměněna za výkonnější s větším rozsahem. 

5  MOŽNOSTI OPRAV PROJETÍ SRDCOVEK 

Oprava projetí je možná pomocí navaření hrotu srdcovky a poté upravení broušením 
výhybkových součástí do plynulého přechodu, další možností je systém včasného opravného 
broušení srdcovkových částí výhybek, podrobně popsáno v předpise [7].  
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Obr. 7: Ruční měření srdcovky šablonou PŠR 1, pro zjištění velikosti opravného broušení 

 6 ZÁVĚR 
V souladu s cíli v systému péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství podrobně viz [6] je 

snaha o zjištění závislosti mezi velikostí projetí srdcovky a velikostí naměřeného zrychlení a pomocí 
tohoto způsobu docílit k zjednodušení a automatizaci měření projetí srdcovek a vznikajících 
deformací na hrotu pevné srdcovky s vyloučením možných systematických a nahodilých chyb.  

Systém měření zrychlení pomocí čidel na ložiskových domcích nápravy měřicího vozu je 
v současné době v testovacím provozu, kdy je zapotřebí odstranit veškeré rušivé vlivy, především 
vlastní rezonanční frekvenci podvozku, které by mohly ovlivnit vlastní měření, a dále nastavení 
číselné stupnice známek nerovnosti a stanovení hladin měření.  
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