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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

ŘEHÁK, R. Návrh parametrů brzdicího vozu pro vlečkový provoz. Ostrava: Institut 

dopravy, Fakulta strojní VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2015, 47 s. Bakalářská 

práce, vedoucí: Široký J. 

Cílem této bakalářské práce je stanovit a porovnat parametry brzdy. V případě 

nutnosti navrhnout řešení, tak aby byly splněny požadavky ukládané legislativou drážního 

provozu. Úvodní část bakalářské práce je zaměřena na brzdové systémy kolejových 

vozidel. Následně se věnuje analýze přepravních tras a železničním vozidlům 

používaných pro uvažované přepravy. V další části práce je výpočet brzdových parametrů 

a porovnání s tabelární hodnotou. Při neuspokojivých výsledcích parametru brzdy pak 

následuje část věnována návrhu, jak dosáhnout výsledku parametru brzdy, aby byly 

splněný podmínky. Závěr práce obsahuje statistické zhodnocení výsledků, ke kterým jsme 

v průběhu práce dospělí.  

 

 

ANNOTATION BACHELOR THESIS 

ŘEHÁK, R. Parameters Proposal of Braking Vehicle for Siding Operation. Ostrava: 

Institute of Transportation, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB- Technical University 

of Ostrava, 2015, 47 pages. Bachelor Thesis, supervised by: Široký J. 

The aim of this Bachelor thesis is to determine and compare the characteristics of the 

brake. If necessary, propose solutions and to meet the requirements of legislation 

requiring rail operation. The introductory part of the thesis focuses on the brake systems 

of rail vehicles. Subsequently, dedicated to the analysis of transport routes and rail 

vehicles used for the intended transport. The next part is the calculation of the brake 

parameter and compared with the tabular value. When unsatisfactory results parameter 

brakes then followed by a section devoted to the design, how to achieve an outcome 

parameter brakes conditions to be satisfied. The conclusion contains a statistical 

evaluation of the results, which are in the course of Bachelor thesis consummated. 

 

 

  



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto děkuji mému vedoucímu panu Ing. Jaromíru Širokému, Ph.D. za vedení, 

konzultace a pomoc při tvorbě této práce. 

  



7 
 

Obsah 
 

Seznam použitého značení..................................................................................... 10 

Úvod ......................................................................................................................... 12 

1 Brzdové systémy kolejových vozidel ............................................................ 13 

1.1 Základní dělení brzd kolejových vozidel ......................................................... 14 

1.1.1 Adhezní brzdy ................................................................................................ 15 

1.1.1.1 Třecí brzdy ................................................................................................. 15 

1.1.1.2 Dynamické brzdy........................................................................................ 17 

1.1.2 Neadhezní brzdy ........................................................................................... 17 

1.1.2.1 Kolejnicová brzda ....................................................................................... 17 

1.2 Použití různých druhů brzd ............................................................................ 17 

2 Legislativa ....................................................................................................... 19 

2.1 Zákon o drahách ............................................................................................ 19 

2.2 Dopravní řád drah- předpis č. 173/ 1995 sb. .................................................. 19 

2.3 Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních  

            kolejových vozidel ......................................................................................... 20 

2.4 Technická norma ČSN EN 14 531-1 .............................................................. 20 

3 Výpočet parametrů brzdy ............................................................................... 21 

3.1 Rozhodný spád .............................................................................................. 21 

3.2 Stanovení potřebných brzdicích procent ........................................................ 22 

3.3 Statická hmotnost .......................................................................................... 22 

3.4 Brzdící hmotnost ............................................................................................ 23 

3.5 Brzdicí procenta ............................................................................................. 23 

3.6 Porovnání skutečných a potřebných brzdicích procent .................................. 24 

4 Analýza přepravních tras a vozidel ................................................................ 25 

4.1 Určení rozhodného spádu.............................................................................. 25 

4.2 Stanovení potřebných brzdicích procent ........................................................ 27 

4.3 Charakteristiky parametrů vozidel uvažovaných pro přepravy ....................... 28 

4.3.1 Hnací vozidla ................................................................................................. 29 



8 
 

4.3.1.1 Lokomotiva řady 771 .................................................................................. 29 

4.3.1.2 Lokomotiva řady 770 .................................................................................. 29 

4.3.1.3 Lokomotiva řady 740 .................................................................................. 29 

4.3.2 Tažená vozidla běžné stavby ......................................................................... 30 

4.3.2.1 Nas 40177-8 .............................................................................................. 30 

4.3.2.2 Narb 45101-3 ............................................................................................. 30 

4.3.2.3 Pa 50106-4 ................................................................................................ 30 

4.3.2.4 Ua 65001-0 ................................................................................................ 30 

4.3.2.5 Sas 75041-4 ............................................................................................... 31 

4.3.2.6 Wap 80011-0 ............................................................................................. 31 

4.3.3 Tažená vozidla pro hutní účely ...................................................................... 32 

4.3.3.1 Ochranný vůz (mezivůz) ............................................................................. 32 

4.3.3.2 Ocelárenský vůz- licí .................................................................................. 32 

4.3.3.3 Ocelárenský vůz – převoz kruhových kontislitků ........................................ 32 

4.3.3.4 Strusková vysokopecní pánev .................................................................... 32 

4.3.3.5 Vysokopecní vůz- železový (Veronika) ....................................................... 33 

4.3.3.6 Pojízdný mísič (Torpédomisič) ................................................................... 33 

4.3.3.7 Žlabový vůz KKO (Koryto) .......................................................................... 33 

4.3.3.8 Slitkový vůz ................................................................................................ 33 

4.4 Výpočet skutečných brzdicích procent ........................................................... 34 

4.4.1 Statická hmotnost .......................................................................................... 34 

4.4.2 Brzdicí hmotnost ............................................................................................ 34 

4.4.3 Brzdicí procenta ............................................................................................. 35 

4.5 Porovnání brzdicích procent .......................................................................... 35 

4.6 Tabulkové zpracování brzdicích parametru ................................................... 36 

5 Návrh parametrů brzdicího vozu .................................................................... 37 

5.1 Zařazení loženého vozu běžné stavby ........................................................... 37 

5.2 Zařazení brzdicího vozu s úpravou pneumatické brzdy ................................. 38 

6 Ověření navrženého řešení ............................................................................. 41 

6.1 Statická hmotnost .......................................................................................... 41 



9 
 

6.2 Brzdicí hmotnost ............................................................................................ 41 

6.3 Brzdicí procenta ............................................................................................. 42 

6.4 Porovnání brzdicích procent .......................................................................... 42 

6.5 Tabulkové zpracování navržených a vypočtených brzdicích parametrů ......... 43 

7 Závěr ................................................................................................................ 44 

Seznam literatury a použitých zdrojů .................................................................... 46 

Seznam obrázků ...................................................................................................... 47 

Seznam tabulek ....................................................................................................... 47 

Seznam příloh ......................................................................................................... 48 

Příloha A .................................................................................................................. 49 

 

 

  



10 
 

Seznam použitého značení 

 

 

 

UIC mezinárodní železniční unie 

SŽDC správa železniční dopravní cesty 

ČSN EN evropská norma platná i jako česká státní norma 

Msti statická hmotnost vozu 

Msthv statická hmotnost hnacího vozidla 

Mst  statická hmotnost vlaku 

Mst+ přidaná statická hmotnost 

Mst
´ statická hmotnost s navrhovaným opatřením brzdicího vozu 

Bi Brzdicí hmotnost vozu 

Bhv brzdicí hmotnost hnacího vozidla 

B brzdicí hmotnost vlaku 

B+ přidaná brzdicí hmotnost 

B´  brzdicí hmotnost s navrhovaným opatřením brzdicího vozu 

λsk skutečné brzdicí procenta 

λpot potřebná brzdicí procenta 

s spád 

srz  rozhodný spád 

smax maximální spád 

l délka sklonového úseku koleje 

lr rozhodná délka koleje 

V rychlost 

D průměr brzdového válce 

D´´ průměr brzdového válce v palcích 

Ac průřez brzdového válce 

Fc  výstupní síla válce 

pc tlak v brzdovém válci 

ηc účinnost brzdového válce 

Fb  síla působící na špalíky 

nc  počet brzdových válců 

ic  celkový převodový poměr tyčoví za válcem 

Fr1  síla vratné pružiny 

ir1  celkový převodový poměr tyčoví za vratnou pružinou 

Fr2  protisíla regulátoru 
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ir2  celkový převodový poměr tyčoví za regulátorem 

ηdyn  účinnost tyčoví v dynamických podmínkách 

nb  počet špalíku 

k  poměr síly působící na špalíky 
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Úvod 

 

Brzdy kolejových vozidel jsou jedny z nejdůležitějších stavebních prvků každého 

hnacího vozidla, osobního vozu, zpravidla i nákladního vozu. Bez správného fungování 

brzdicího zařízení nemohou být kolejová vozidla používaná v provozu. Brzdy a brzdění 

kolejových vozidel je kapitolou velice rozsáhlou se spoustou možnosti. Brzdy musí být 

navrhované, tak aby zajistily bezpečnost provozu, osob a nákladu.  

Cílem této práce, je analýza přepravních tras a vozidel používaných pro uvažované 

přepravy, stanovení skutečných brzdicích procent a porovnání s potřebnými brzdicími 

procenty. Ty jsou dány na základě rozhodného spádu tratě a rychlosti jízdy vlaku.  

Důvodem a také posledním cílem práce je zabezpečit bezpečnost provozu na vlečce 

v hutním podniku u všech uvažovaných přeprav. Tento cíl je ve své podstatě uveden také 

v názvu bakalářské práce. Při nedostatečném výsledku skutečných brzdicích procent je 

nutné učinit taková opatření, aby bylo vše z pohledu platné legislativy v určených mezích. 

Cíle pak můžeme dosáhnout několika způsoby, za předpokladu, že nechceme měnit 

rychlost jízdy vlaku. Navrhované řešení je pak předmětem samotné práce. 

Závěrem práce je pak celkové vyhodnocení výsledku celé práce a seznámení se 

s navrhovaným řešením jednotlivých přeprav. Také nesmíme opomenout zhodnocení, 

které nám řešení přinese do samotného provozu. 
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1 Brzdové systémy kolejových vozidel 

 

Brzdy kolejových vozidel jsou velmi důležitým systémem z hlediska bezpečnosti jízdy.  

Protože kolejové vozidla jsou používané v mezinárodním měřítku, tedy brzdové systémy 

jednotlivých kolejových vozidel používané v různých státech, musí při spojení do jednoho 

vlaku bezchybně spolupracovat. Proto v této oblasti platí mezinárodní normalizace. 

Brzdami a jejích součástmi se zabývá mnoho vyhlášek UIC i evropských norem. 

Úlohou brzd je snižovat a udržovat rychlost jízdy vozidla, v případě potřeby ho 

zastavit a při jeho státní zajistit proti samovolnému rozjetí. Při regulaci rychlosti v podstatě 

dochází k dvěma různým případům. První případ je udržování přibližně konstantní 

rychlosti na spádu. Tady jde zpravidla o déle trvající, případně přerušované brzdění, které 

značně namáhá třecí plochy brzd a klade nároky na tzv. nevyčerpatelnost brzdy. Druhy 

případ nastává tehdy, když je třeba z nějakého důvodu snížit rychlost jízdy, případně 

úplně zastavit, např. nečekaná překážka, technologické procesy v řízení dopravy apod. 

V takovém případě brzdění trvá velmi krátce, ale často se vyžaduje vysoký brzdový 

výkon. [3] 

Provozní brzdy kolejových vozidel pracují na principu adheze materiálu. To znamená, 

že velikost brzdné síly ve styku kola a kolejnice je omezená podmínkou valení. Nemělo by 

dojít k zablokování dvojkolí ani k prokluzování. 

Smýkání zabrzděných dvojkolí má za následek jednak snížení brzdového účinku 

(součinitel tření je menší než součinitel adheze a v případě jeho delšího trvání vede až 

k vážnému poškození jízdní plochy kol (vznik tzv. plochých kol, které mají mimořádné 

nepříznivé účinky na kolej i na samotné vozidlo při jízdě). Protože svislé nápravové 

zatížení většiny kolejových vozidel se v provozu mění, je nutné řídit brzdový účinek 

(například velikosti přítlaku brzdových zdrží), v závislosti na skutečné hmotnosti vozidla. 

Proto jsou vozidla s výkonnějšími brzdami vybavený příslušným zařízením na regulaci 

brzdné síly. V případě nákladních vozů je to přinejmenším přestavovač brzdy “prázdný - 

ložený“. Nebo dokonalejší zařízení na plynulé nastavování brzdného účinku v závislosti 

na hmotnosti vozu. Protože však mezi podmínky valení vstupuje i součinitel adheze, jehož 

velikost se v provozu také mění, např. v závislosti na počasí, takové zařízení nemůže 

úplně vyloučit, že v případě některých nepříznivých okolnosti nedojde k občasnému 

zablokování dvojkolí. Kromě toho součinitel adheze i součinitel tření (součinitel tření hraje 

úlohu v samotném mechanismu brzdy a ovlivňuje velikost brzdného účinku brzdy), jsou 

veličiny proměnlivé, závislé na mnoho různých faktorech, např. okamžitá rychlost jízdy. 

Proto na dokonalejších vozidlech s vyšší rychlosti jízdy, jako jsou osobní vozy nebo hnací 
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vozidla se používají další zařízení, které mají za úkol zabránit zablokování dvojkolí. 

Používají se proto protismykové zařízení. [3], [2] 

 

1.1 Základní dělení brzd kolejových vozidel  

 

V železničním provozu rozeznáváme brzdová zařízení podle jejích umístění: 

- Brzdové zařízení na kolejovém vozidle- brzdové zařízení je technicky realizováno 

na kolejovém vozidle a je jeho součásti, je obsluhováno obsluhou vozidla 

- Brzdové zařízení mimo kolejové vozidlo- zařízení je součásti dopravní cesty, po 

které se vozidlo pohybuje, je obsluhováno mimo vozidlo [6] 

Rozdělení brzdových systému na železničních vozidlech je na obrázku obr. 1.1 

 

Obr. 1.1: Rozdělení brzdových systémů na železničních vozidlech [6] 

Podle základního principu dělíme na brzdy: adhezní, neadhezní 

- Adhezní brzdy- brzdící síly mezi vozidlem a kolejí se přenášejí ve stykových 

bodech kol a kolejnice. Velikost přenášených brzdících sil je limitována adhezi, 

působí vždy proti pohybu vozidla 

- Neadhezní brzdy- brzdící síly nejsou limitovány adhezí, ale vznikají nejčastěji 

třením vhodně zvolených těles z vhodného materiálu, např. (brzdový trámec- 

temeno kolejnice) [6] 
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1.1.1 Adhezní brzdy 

1.1.1.1 Třecí brzdy 

 

Brzdný účinek se vyvozuje třením pevných těles vhodného tvaru a materiálu. Podle 

místa působení brzdicí síly jsou třecí brzdy: 

- Špalíkové- brzdící síly jsou vyvozený přítlakem brzdových špalíků na jízdní plochy 

kol. 

- Bubnové- jsou velmi řídce využívané. Brzdicí síly jsou vyvozený brzdovými špalíky 

jejich přítlakem na vnitřní nebo vnější válcové plochy brzdových bubnů 

připevněných zpravidla ke kolům nebo nalisovaných na nápravě. 

- Kotoučové- brzdicí síly jsou vyvozený kleštinovou dvojicí brzdových čelistí, jejichž 

přítlakem na boční plochy brzdových kotoučů nalisovaných na nápravě nebo 

připevněných k deskám kol. [3] 

 

Obr. 1.2. Třecí brzdy [2] 

Podle zdroje brzdicí síly je třecí síla: 

- Ruční- zdrojem brzdicí síly je lidská síla násobena převodem. 

- Vzduchová (pneumatická)- zdrojem brzdicí síly je přetlak mezi vzduchem 

v pracovním prostoru brzdového válce a tlakem atmosférickým. 

- Hydraulická- zdrojem brzdicí síly je přetlak pracovní kapaliny v brzdovém válci. 

Hydraulická brzda má své výhody u krátkých kloubových nebo jednotlivých 

vozidel, které nejsou určená ke spřahování do souprav. 

- Pružinová- působí předpětím instalované stlačené pružiny v brzdovém válci. 

Využívá se jako brzda zajišťovací. 
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Třecí brzda kolejových vozidel se zpravidla rozděluje na: 

- mechanickou část 

- pneumatickou část 

- řízení funkce brzd 

Mechanická část brzdy pracuje na podobných principech jak na vozech, tak na 

hnacích vozidlech, i když na hnacích vozidlech z prostorového důvodu je konstrukční 

řešení zpravidla odlišné. Pokud jde o pneumatickou část, tak samotná brzdová výstroj je 

podobná jak na vozech, tak na hnacích vozidlech. Na hnacích vozidlech je však kromě 

funkčně shodného zařízení s vozy i pneumatická část, která zabezpečuje zásobování 

brzdového systému vlaku stlačeným vzduchem. Zařízení, jehož funkci je řízení brzdového 

účinkuje soustředěno na hnacích vozidlech s výjimkou záchranné brzdy, které jsou 

rozmístěný i na osobních vozech tak, aby byli přístupné cestujícím. [2], [3] 

Mechanická část brzdy 

Základní konstrukce mechanické části brzdy závisí na tom, zda jde o brzdu špalíkovou 

nebo kotoučovou. Mechanická část brzdy se skládá z: 

- vlastních brzdicích brvku, kterými jsou zdrže s brzdovými špalíky a jízdní plocha 

kol, nebo čelisti s brzdovým obložením a brzdový kotouč 

- brzdového pákoví a tyčoví, které přenáší síly vyvozené pístem brzdových válců, 

které představuji rozhraní mezi mechanickou a pneumatickou části brzdy a 

vlastních brzdových prvku 

- mechanismu ruční brzdy 

- části zachytávající třecí síly brzdových prvku a jejich přenášení do konstrukce 

vozidla, resp. Podvozku 

- seřizovač odlehlosti zdrží nebo brzdových čelisti 

Pneumatická část brzdy 

Pneumatická část brzdy zabezpečuje fungování brzd kolejových vozidel. 

Pneumatická část brzdy se skládá z: 

- zařízení na výrobu stlačeného vzduchu a jeho zásobník, tzv. hlavní vzduchojem 

- ovládací zařízení, tzv. brzdič 

- vzduchový rozvod od brzdiče k brzdám na vozidlech, tzv. hlavní brzdové potrubí 

- přístroje, které zabezpečují přeměnu pneumatických řídicích signálu na nich 

odpovídající brzdový účinek, tady jde o tzv. rozvaděče. 

- zásobníky stlačeného vzduchu na jednotlivých vozidlech, tzv. pomocné 

vzduchojemy 
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Bezpečnost jízdy vlaku vyžaduje použití předběžné samočinné nepřímočinné brzdy. 

Hnací vozidla jsou kromě takové brzdy vybavený i přídavnou, přímočinnou brzdou, která 

však není samočinná. 

 

1.1.1.2 Dynamické brzdy 

 

Podle druhu trakční soustavy hnacího vozidla rozdělujeme dynamickou brzdu na: 

- Elektrodynamickou- u vozidel s pohonem dvojkolí elektromotory, které při 

dynamickém brzdění pracují jako generátory. Získaná elektrická energie se maří 

v brzdových odpornících (mění elektrickou energií v teplo), nebo za určitých 

podmínek se může přebytečná elektrická energie dodávat do trakčního vedení 

nebo do akumulátoru u hybridních pohonů. 

- Hydrodynamickou- u diesel-hydraulických vozidel, kde se kinetická energie vozidla 

mění v kinetickou energii převodové kapaliny v hydrodynamické brzdicí spojce. 

Vířením se kapalina zahřívá, kinetická energie se mění v teplo. 

 

1.1.2 Neadhezní brzdy 

1.1.2.1 Kolejnicová brzda 

 

- Elektromagnetická kolejnicová brzda- brzdicí síla je vyvolána třením mezi 

smykadlem brzdy na vozidle a temenem kolejnice. Vzájemný přítlak je vyvolán 

magnetickým polem. 

- Vířivá kolejnicová brzda- pohyb vozidla je brzděn účinkem vířivých proudů 

vybuzených magnetickým polem vinutí na brzdovém trámci vozidla a uzavíraným 

přes hlavu kolejnice. Brzdový trámec se nedotýká kolejnice. 

 

1.2 Použití různých druhů brzd 

 

O tom jaká brzda bude použitá, do značné míry rozhoduje druh vozidla. U nás se na 

železničních kolejových vozidlech ve většině případů používají brzdy špalíkové a 

kotoučové, které jsou pneumatické tlakové a ruční. Na hnacích vozidlech a jednotkách se 
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také využívají brzdy elektrodynamické. Dnes se velmi často hnací vozidla a jednotky 

vybavují také kolejnicovou brzdou. 

Na nákladních vozech se u nás používají brzdy špalíkové. Na starších osobních 

vozech se používají špalíkové brzdy. Na nových a modernizovaných vozech jsou brzdy 

kotoučové a výjimečně na některých málo vozech i brzdy kolejnicové. Ne každý nákladní 

vůz je vybaven zajišťovací brzdou. U osobních je však povinnosti mít zajišťovací brzdu na 

každém voze. Na vozech má funkci zajišťovací brzdy zpravidla ruční brzda. Na některých 

moderních hnacích vozidlech se používají i jiné systémy zajišťovací brzdy, např. 

pružinová brzda odbrzďovaná tlakovým vzduchem. [3] 

V případě kolejových vozidel pro městskou hromadnou dopravu se jako hlavní brzda 

používá elektrodynamická brzda, na zastavení pak kotoučová brzda ovládaná 

elektromagnetický a jako nouzová brzda se používá elektromagnetická kolejnicová brzda. 
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2 Legislativa  

2.1 Zákon o drahách 

 

Předpis č. 266/1994 Sb. Zákon o drahách je základní národní legislativou v oblasti 

drážní dopravy. Zabývá se provozování dráhy a provozováním drážní dopravy. 

 

2.2 Dopravní řád drah- předpis č. 173/ 1995 sb. 

 

Náplní dopravního řádu drah jsou pravidla pro provozování dráhy a stanovuje způsob 

a podmínky zabezpečení dráhy, obsluhu dráhy, organizování drážní dopravy.  

Pro naši potřebu je nejdůležitější část zabývající se pravidly provozování drážní 

dopravy. Nejvíce pak § 36 Sestavení vlaku, § 37 Brzdění a rychlost jízdy vlaku 

Součásti dopravního řádu drah jsou tabulky brzdících procent rozdělený podle 

způsobu brzdění vlaku, počtu náprav a délky vlaku. 

Pro určení potřebných brzdicích procent vycházíme z obr. 2.1 

 

Obr. 2.1: Hodnoty potřebných brzdicích procent. [10] 
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2.3 Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení 

železničních kolejových vozidel 

 

Tento předpis je závazný pro provozování a obsluhu brzdových zařízení železničních 

vozidel na tratích pod správou SŽDC. Jednotlivá ustanovení jsou odvozená od vyhlášek 

UIC, pravidel stanovených ministerstvem dopravy České republiky a doplněná o další 

vnitřní pokyny k zajištění činnosti při provozování drážní dopravy. [7] 

 

2.4 Technická norma ČSN EN 14 531-1 

 

Záměrem této evropské normy je umožnit železničnímu průmyslu a provozovatelům 

používat společnou výpočetní metodu. Popisuje základní algoritmy a výpočty pro 

konstrukci brzdicích zařízení pro železniční vozidla. Norma uvádí prioritně příklady použití 

pro nákladní vozy. Je však použitelná pro všechny druhy vozidel. 

Primárně se této normě pojednává o metodách výpočtu zábrzdných drah, brzdných 

drah a zabránění proti samovolnému pohybu. [1] 
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3 Výpočet parametru brzdy 

3.1 Rozhodný spád 

 

Rozhodný spád je největší průměrný spád úseku stanovené délky na sledovaném 

úseku tratě bez uvažování vlivu oblouků a tunelů. Stanovená délka pro rozhodný spád je 

zpravidla stejně velká jako zábrzdná vzdálenost. [6] 

Vztah pro výpočet rozhodného spádu na i-tým úseku: 

srzi= 
s1 ∙ l1+ ...+ sp ∙ lp+ sq ∙(lr- ∑ li )

p
i=1

lr
   pro ∑ li < lr < ∑ li

q
i=1

p
i=1   [‰]    (1) 

kde: 

 s [‰] – sklon tratě 

 l [m] – délka úseku tratě 

 lr [m] – stanovená délka na, kterém určujeme rozhodný spád 

Vztah pro výpočet rozhodného spádů: 

srz= min{srzi ; srzi´}    [‰]         (2) 

kde: 

 srzi [‰] – rozhodný spád i- tého úseku v prvním směru 

 srzi´ [‰] – rozhodný spád i- tého úseku v druhém směru 
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3.2 Stanovení potřebných brzdicích procent 

 

Potřebná brzdicí procenta určíme z tabelárních tabulek, které odpovídají legislativním 

požadavkům. V České republice to upravuje Dopravní řád drah, popřípadě Přepis pro 

provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel a jsou pro 

provozovatele kolejové dopravy závazné. 

Při vyhledání potřebných brzdicích procent budu vycházet ze stanovené rychlosti jízdy 

vlaku, rozhodného spádu a způsobu brzdění, viz ukázka tabulky na obr. 3.1. 

 

Obr. 3.1: Hodnoty potřebných brzdicích procent. [7], [10] 

 

3.3 Statická hmotnost 

 

Statická hmotnost vlaku je součtem statických hmotnosti všech vozidel, ze kterých je 

vlak pro uvažovanou přepravu složen, včetně celého provozního zatížení. 

Statická hmotnost se určuje vážením, nebo teoretickým součtem prázdného vozu a 

hmotnosti nákladu. Tato metoda je však nepřesná. Statickou hmotnost prázdného vozu je 

uvedená v dokumentaci od vozidla či lze přímo odečíst z vozidla. Také je možné 

z dokumentace nebo z popisu na vozidle odečíst maximální únosnou hmotnost. 

Vztah pro výpočet statické hmotnosti vlaku: 

Mst = ∑ Mst i
n
i=1 [t]            (3) 

Mst = Mst 1+ Mst 2+... + Mst n      [t]        (4) 

kde: 

 Mst i [t] – statická hmotnost i-tého vozidla včetně zatížení a hnacího vozidla 
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3.4 Brzdící hmotnost 

 

Brzdicí hmotnost je v kolejové dopravě technická veličina bez jasného fyzikálního 

významu. Charakterizuje účinek brzdy jednotlivých typu vozidel. Brzdicí hmotnost je 

udávaná v tunách. Slouží k jednoduchému stanovení brzdicí schopnosti vlaku. Prostým 

sečtením brzdicích hmotnosti jednotlivých vozidel získáme celkovou brzdicí hmotnost 

vlaku.  

Brzdicí hmotnost není určitelná exaktně z konstrukce daného typu vozidla a brzdy. Při 

výpočtu se používá empirický zjištěných koeficientu. Následně se kontroluje brzdicí 

hmotnost a případně upravuje při typových zkouškách vozidel. Pokud je vozidlo vybaveno 

více druhy brzd, zjišťuje se brzdicí hmotnost pro každý druh brzd jednotlivě. Údaj o brzdicí 

hmotnosti je povinný pro každé železniční vozidlo, které je vybaveno jakýmkoliv druhem 

brzdy. Uvádí se v technické dokumentaci vozidla a musí být také vyznačená přímo na 

vozidle. Je-li vozidlo vybavené více druhy brzd, musí být brzdicí hmotnost uvedena 

jednotlivě pro každý druh brzdy [1], [2], [3] 

Vztah pro výpočet brzdicí hmotnosti vlaku: 

B= ∑ Bi
n
i=1   [t]             (5) 

B= B1+ B2+... + Bn  [t]         (6) 

kde: 

 Bi [t] – celková brzdicí hmotnost i-tého vozidla  

 

 

3.5 Brzdicí procenta 

 

Brzdicí procenta udávají poměr mezi brzdicí hmotnosti a celkovou statickou hmotnosti 

vlaku. Vyjadřují schopnost vozidla zastavit za určitých podmínek vyplývajících z poměru 

na trati. Brzdicí procenta jsou stanovený pro každou trať nebo traťový úsek. Jsou 

stanovený na základě zábrzdné vzdálenosti, rozhodného spádu případně maximálního 

spádu a způsobu brzdění. Velikost brzdicího procenta je ovlivněn i maximální traťovou 

rychlosti.  

 



24 
 

Vztah pro výpočet brzdicích procent: 

λsk= 
B

Mst
∙ 100  [%]          (7) 

kde: 

 B [t] – celková brzdicí hmotnost vlaku  

 Mst [t] – statická hmotnost vlaku včetně zatížení 

 

 

3.6 Porovnání skutečných a potřebných brzdicích procent 

 

Porovnáním zjistíme závěry pro další postup. V zásadě můžeme dospět ke dvěma 

možným případům. 

Prvním případem je, že skutečné brzdicí procenta budou vetší minimálně však rovná 

jako potřebná brzdicí procenta. Pak můžeme říci, že vlak je schopen se pohybovat 

stanovenou rychlosti po konkrétní trati, bez toho, aniž by ohrozil bezpečnost provozu. 

Druhým případem je, že skutečné brzdicí procenta budou nižší, než minimální 

potřebná brzdicí procenta. V tomto případě musíme snížit rychlost jízdy nebo navrhnout 

řešení doplněním brzdicího vozu, nebo doplněním loženého vozu (v případě malé 

odchylky). 

Vztah pro první případ: 

λsk ≥ λpot           (8) 

Vztah pro druhý případ: 

λsk < λpot           (9) 

kde: 

 λsk [%] – skutečná brzdicí procenta vlaku 

 λpot [%] – potřebná brzdící procenta vlaku 
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4 Analýza přepravních tras a vozidel 

 

V této kapitole se zabývám zmapováním přepravních tras a získání potřebných 

informaci potřebných pro výpočet potřebných brzdicích procent.  

O přepravních trasách v hutním podniku jsou vedeny záznamy, ze kterých budeme 

následně vyházet při výpočtech. 

Od provozovatele drážní dopravy v hutním podniku jsem obdržel seznam stěžejních 

přeprav, které provádí na svém území pod svou správou. Ve výpise je uvedeno 49 

přeprav s různorodými účely. U každé z přeprav je uvedeno po jaké trase se přeprava 

vykonává. Každá trasa byla zaznamenaná výpisem čísel koleji. Dalšími významnými 

informacemi každé přepravní trasy byly celkové zatížení bez hnacího vozidla, počet a 

druh vozu uvažovaných pro přepravu.  

Druhým dokumentem, který jsem od dopravního útvaru podniku obdržel, byl výpis 

všech kolejí nalézajících se v areálu hutního podniku.  Koleje jsou pojmenovaný číselně, 

případně názvem svého určení. Číslování koleji se odvíjí podle druhu koleje a také podle 

obvodu, ve kterém se nachází. U každé koleje je ve výpise uvedená stavební délka a 

sklonové poměry na částech stavební délky koleje. V poznámce každé koleje je napsán 

účel použití dané koleje. 

 

 

4.1 Určení rozhodného spádu 

 

Výpočet rozhodného spádu je velmi důležité pro následné určení potřebných 

brzdicích procent. Délka, pro kterou budu počítat rozhodný spád je 400 m. Tato hodnota 

je zvolena na základě požadované rychlosti jízdy a délky vlaku. Vzorový výpočet je 

vztažen k trase pro přepravu č. 1. 

Výpočet dílčího rozhodného spádu se určí podle vztahu (6): 

srzi= 
s1 ∙ l1+ ...+ sp ∙ lp+ sq ∙(lr- ∑ li )

p
i=1

lr
   pro ∑ li < lr < ∑ li

q

i=1

p

i=1
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Výpočet v prvním směru: 

srz1= 
- 2,5 ∙ 333 - 2,5 ∙(400 - 333)

400
= - 2,5 ‰ 

srz2= 
- 2,5 ∙ 85 - 7 ∙ (400 - 85)

400
= - 6 ‰ 

srz3= 
- 7 ∙ 400

400
= - 7 ‰ 

srz4= 
- 4 ∙ 85 - 2,5 ∙ 290 - 7 ∙ (400 - 85 - 290)

400
= - 3,1 ‰ 

srz5= 
- 2,5 ∙ 290-7 ∙ 50 - 4 ∙ 50 - 2,5 ∙ (400 - 290 - 50 - 50)

400
= - 3,3 ‰ 

srz6= 
- 7 ∙ 50 - 4 ∙ 50 - 2,5 ∙ (400 - 50 - 50)

400
= - 3,3 ‰ 

srz7= 
- 4 ∙ 50 - 2,5 ∙ (400 - 50)

400
= - 2,7 ‰ 

srz8= 
- 2,5 ∙ 400

400
= - 2,5 ‰ 

Výpočet v druhém směru: 

srz1´= 
-2,5 ∙ 400

400
= -2,5 ‰ 

srz 2´= 
- 4 ∙ 50 - 7 ∙ 50 - 2,5 ∙ 290 - 4 ∙ (400 - 50 - 50 - 290)

400
= - 3,3 ‰ 

srz 3´= 
- 7 ∙ 50 - 2,5 ∙ 290 - 4 ∙ (400 - 50 - 290)

400
= - 3,3 ‰ 

srz 4´= 
- 2,5 ∙ 290 - 4 ∙ 85 - 7 ∙ (400 - 290 - 85)

400
= - 3,1 ‰ 

srz 5´= 
- 4 ∙ 85 - 7 ∙ (400 - 85)

400
= - 6,4 ‰ 

srz 6´= 
- 7 ∙ 400

400
= - 7‰ 

srz 7´= 
- 2,5 ∙ 85 - 2,5 ∙ (400 - 85)

400
= - 2,5 ‰ 

srz 8´= 
- 2,5 ∙ 333

400
= - 2,1‰ 
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Celkový rozhodný spád pro danou přepravní trasu je určen podle vztahu (7): 

srz= min{srzi ; srzi´}  

srz= min{ -7; -7} = -7 ‰ 

Celkový rozhodný spád pro konkrétní trasu je -7 ‰. V Případě že celkový rozhodný 

spád obsahuje desetinná místa, postupujeme tak, že hodnotu zaokrouhlíme vždy na 

celočíselnou hodnotu směrem nahoru. Všechny trasy a jejích sklonové poměry včetně 

rozhodného spádu jsou vypočítány a pro lepší přehlednost zaneseny do tabulek. 

Tab. 1: Tabulkové zpracování trasy pro přepravu č. 1. 

kolej l [m] s [‰] srzi [‰] srzi´ [‰] srz [‰] smax [‰] 

3723 333 -2,5 -2,5 -2,1 

-7,0 -7,0 

3750 
85 -2,5 -6,0 -2,5 

649 -7 -7,0 -7,0 

3720 

85 -4 -3,1 -6,4 

290 -2,5 -3,3 -3,1 

50 -7 -3,3 -3,3 

50 -4 -2,7 -3,3 

1561 516 -2,5 -2,5 -2,5 

 

4.2 Stanovení potřebných brzdicích procent 

 

Stanovení potřebných procent závisí na několika vstupních parametrech a 

požadavcích.  

V této práci uvažujeme s požadovanou rychlosti jízdy 30 km/h. Předpokládám 

 I. způsob brzdění vlaku. Následně ve správné tabulce brzdicích procent na základě 

rychlosti a rozhodného spádu (viz kapitola 4.1) vyhledám hodnotu odpovídající potřebným 

brzdicím procentům. 
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4.3 Charakteristiky parametrů vozidel uvažovaných pro přepravy 

 

Druhy vozidel vychází z podkladu provozovatele. Všechny vozy pro uvažované 

přepravy jsou popsány základními technickými a brzdicími parametry souvisejícími 

s výpočty. 

 Vozidla můžeme rozdělit na: 

- Hnací vozidla 

o Lokomotiva řady 771 

o Lokomotiva řady 770 

o Lokomotiva řady 740 

 

- tažená vozidla běžné stavby 

o Nas 40177-8 

o Narb 45101-3 

o Pa 50106-4 

o Ua 65001-0 

o Sas 75041-4 

o Wap 80011-0 

 

- tažená vozidla pro hutní účely 

o Ochranný vůz (mezivůz) 

o Ocelárenský vůz- licí 

o Ocelárenský vůz- převoz kruhových kontislitků 

o Strusková vysokopecní pánev 

o Vysokopecní vůz (Veronika) 

o Pojízdný mísič (Torpédomisič)  

o Žlabový vůz KKO (koryto) 

o Slitkový vůz 
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4.3.1 Hnací vozidla 

4.3.1.1 Lokomotiva řady 771 

Motorová lokomotiva určená pro těžký posun a dopravu těžších nákladních vlaků. 

Tab. 2: Základní technické charakteristiky lokomotivy řady 771. [5] 

Počet náprav 6  

Statická hmotnost [t] 111  

Brzdicí hmotnost [t] (G) 43, (P) 69  

Délka přes nárazníky [m] 17,3  

Maximální tažná síla [kN] 322  

Jmenovitý výkon lokomotivy [kW] 993 

Uspořádaní pojezdu Co´Co´ 

4.3.1.2 Lokomotiva řady 770 

Motorová lokomotiva určená pro těžký posun a dopravu těžších nákladních vlaků 

Tab. 3: Základní technické charakteristiky lokomotivy řady 770. [5] 

Počet náprav 6  

Statická hmotnost [t] 111 

Brzdicí hmotnost [t] (G) 40, (P) 62 

Délka přes nárazníky [m] 17,3 

Maximální tažná síla [kN] 322 

Jmenovitý výkon lokomotivy [kW] 993 

Uspořádaní pojezdu Co´Co´ 

4.3.1.3 Lokomotiva řady 740 

Motorová lokomotiva určená pro posun a dopravu lehčích nákladních vlaků. 

Tab. 4: Základní technické charakteristiky lokomotivy řady 740. [5] 

Počet náprav 4  

Statická hmotnost [t] 72 

Brzdicí hmotnost [t] (G) 34, (P) 48 

Délka přes nárazníky [m] 13,6 

Maximální tažná síla [kN] 216 

Jmenovitý výkon lokomotivy [kW] 883 

Uspořádaní pojezdu Bo´Bo´ 
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4.3.2 Tažená vozidla běžné stavby 

4.3.2.1 Nas 40177-8 

Čtyřnápravový nízkostěnný vůz s hutními podvozky, ruční a pneumatickou brzdou. 

Tab. 5: Základní technické charakteristiky vozu Nas 40177-8. [5] 

Délka vozu přes nárazníky [m] 11,54 

Ložný objem [m3] 22  

Statická hmotnost vozu [t] 24  

Nosnost [t] 76  

Brzdicí hmotnost [t] 35  

4.3.2.2 Narb 45101-3 

Čtyřnápravový nízkostěnný vůz s ruční a pneumatickou brzdou. 

Tab. 6: Základní technické charakteristiky vozu Narb 45101-3. [5] 

Délka vozu přes nárazníky [m] 12,24  

Ložný objem [m3] 23,8  

Statická hmotnost vozu 24  

Nosnost 50  

Brzdicí hmotnost 23  

4.3.2.3 Pa 50106-4 

Čtyřnápravový plošinový vůz s hutními podvozky, ruční a pneumatickou brzdou. 

Používaný v hutních podnicích pro přepravu kontislitků. 

Tab. 7: Základní technické charakteristiky vozu Pa 50106-4. [5] 

 

4.3.2.4 Ua 65001-0 

Čtyřnápravový vysokostěnný vůz s hutními podvozky, dvěma čelními dveřmi, ruční a 

pneumatickou brzdou. 

Tab. 8: Základní technické charakteristiky vozu Ua 65001-0. [5] 

Délka vozu přes nárazníky [m] 11,54  

Ložný objem [m3] 53,2 

Statická hmotnost vozu [t] 27  

Nosnost [t] 71  

Brzdicí hmotnost [t] 35  

Délka vozu přes nárazníky [m] 14,24 

Ložný délka [m] 12,6 

Ložná šířka [m] 2,9 

Statická hmotnost vozu [t] 24  

Nosnost [t] 65  

Brzdicí hmotnost [t] 34  
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4.3.2.5 Sas 75041-4 

Čtyřnápravový vysokostěnný vůz zvláštní konstrukce, samovýsypný s mechanickým 

otevíráním bočních klapek, ruční a pneumatickou brzdou. 

Tab. 9: Základní technické charakteristiky vozu Sas 75041-4. [5] 

Délka vozu přes nárazníky [m] 12,74  

Ložný objem [m3] 38  

Statická hmotnost vozu [t] 23  

Nosnost [t] 55  

Brzdicí hmotnost [t] 26  

4.3.2.6 Wap 80011-0 

Čtyřnápravový vysokostěnný vůz zvláštní konstrukce, samovýsypný s pneumatickým i 

mechanickým otevíráním bočních dveří, ruční a pneumatickou brzdou. 

Tab. 10: Základní technické charakteristiky vozu Wap 80011-0. [5] 

Délka vozu přes nárazníky [m] 13,50 

Ložný objem [m3] 75  

Statická hmotnost vozu [t] 26 

Nosnost [t] 50 

Brzdicí hmotnost [t] 29 
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4.3.3 Tažená vozidla pro hutní účely 

4.3.3.1 Ochranný vůz (mezivůz) 

Dvounápravový mezivůz s ruční brzdou na plošině. 

Tab. 11: Základní technické charakteristiky Ochranného vozu. [5] 

Délka vozu přes nárazníky [m] 6,67 

Statická hmotnost vozu [t] 25 

Brzdicí hmotnost [t] 25 

4.3.3.2 Ocelárenský vůz- licí 

Šestinápravový ocelárenský vůz s licími deskami. 

Tab. 12: Základní technické charakteristiky Ocelárenského vozu-licího. [5] 

Délka vozu [m] 6,9  

Statická hmotnost vozu (bez licích 
desek [t] 

36  

Hmotnost licích desek [t]  2 x 11  

Nosnost [t] 160  

Brzdicí hmotnost - 

4.3.3.3 Ocelárenský vůz – převoz kruhových kontislitků 

Šestinápravový ocelárenský vůz s přípravkem pro převoz kruhových kontislitků. 

Tab. 13: Základní technické charakteristiky Ochranného vozu pro převoz  

kruhových kontislitků. [5] 

Délka vozu (bez spojky) [m] 6,90  

Statická hmotnost [t] 39  

Nosnost [t] 160 

Brzdicí hmotnost - 

4.3.3.4 Strusková vysokopecní pánev 

Čtyřnápravový struskový vůz s hutními podvozky pro převoz vysokopecní strusky 

s bočním pneumatickým klopením a s ruční brzdou na plošině. 

Tab. 14: Základní technické charakteristiky Struskové vysokopecní pánve. [5] 

Délka vozu přes nárazníky [m] 10,45 

Statická hmotnost vozu [t] 61  

Nosnost [t] 39  

Brzdicí hmotnost [t] 26  
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4.3.3.5 Vysokopecní vůz- železový (Veronika) 

Čtyřnápravový vůz pro přepravu surového železa z vysokých pecí. 

Tab. 15: Základní technické charakteristiky Vysokopecního vozu (Veroniky). [5] 

Délka vozu přes nárazníky [m] 8,45  

Statická hmotnost vozu 
(s prázdnou železovou pánví) [t] 

58  

Hmotnost prázdné pánve [t] 32  

Nosnost [t] 90  

4.3.3.6 Pojízdný mísič (Torpédomisič) 

Šestinápravový speciální vůz s nádobou na 300 t surového železa. 

Tab. 16: Základní technické charakteristiky Pojízdného mísiče. [5] 

Délka vozu přes nárazníky [m] 27,85  

Statická hmotnost vozu [t] 320  

Nosnost [t] max 380  

4.3.3.7 Žlabový vůz KKO (Koryto) 

Šestinápravový plošinový vůz s odnímatelným žlabem pro přepravu šrotu, ruční i 

pneumatickou brzdou. 

Tab. 17: Základní technické charakteristiky Žlabového vozu KKO. [5] 

Délka vozu přes nárazníky [m] 14,24  

Stat. hmotnost vozu (bez žlabu) [t] 29  

Hmotnost žlabu [t] 34  

Nosnost [t] 95  

Brzdicí hmotnost [t] 34  

4.3.3.8 Slitkový vůz 

Čtyřnápravový nízkostěnné technologické vozidlo pro převoz slitků. 

Tab. 18: Základní technické charakteristiky Slitkového vozu. [5] 

Délka vozu přes nárazníky [m] 10,25  

Statická hmotnost vozu [t] 20,7 t 

Nosnost [t] 45  
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4.4 Výpočet skutečných brzdicích procent 

 

Výpočet skutečných brzdicích procent je třeba provést pro každou uvažovanou 

přepravu. Vypočtené brzdicí procento je prvním členem nerovnice.  

Všechny přepravy jsou vypočtený v tabulkovém editoru pro zjednodušení a zrychlení 

výpočtu. Výsledkem jsou pak tabulky s dosaženými hodnotami. Pro přehlednost je 

v následujících kapitolách uvedený postup řešení pro přepravu označenou číslem 1.  

Z podkladu od provozovatele si nejprve vytáhnu informace o počtu a druhu vozidel 

pro konkrétní přepravu. V případě přepravy č. 1 se jedná o jízdu s granulačním pískem, 

na kterou je použitá souprava 25 vozů typu Sas 75041-7. Hmotnost jednoho vozu včetně 

zátěže činí 77 t. Souprava je tažená jednou motorovou lokomotivou řady 770. 

 

4.4.1 Statická hmotnost 

 

Statickou hmotnost vlaku vypočítám podle vztahu (1): 

Mst = ∑ Mst i

n

i=1

 

Mst = 25 ∙ 77 + 111 

Mst = 2036 t 

Celková statická hmotnost pro vlak uskutečňující přepravu číslo 1 je 2036 t. 

 

4.4.2 Brzdicí hmotnost 

 

Brzdicí hmotnost vozu určím podle tabulky příslušného vozidla. Pro konkrétní případ 

brzdicí hmotnost vozu určíme z tab. 9 a brzdicí hmotnost hnacího vozidla určím podle 

tab. 2. U hnacích vozidel použijí hodnotu pro režim brzdění P. 
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Brzdicí hmotnost vlaku vypočítám podle vztahu (3): 

B = ∑ B i

n

i=1

 

B = 25 ∙ 26 + 62 

B = 712 t 

Celková brzdicí hmotnost vlaku pro přepravu č. 1 je 712 t 

 

4.4.3 Brzdicí procenta 

 

Brzdicí procenta vypočítám na základě výše vypočtených hodnot, čímž získám 

hodnotu brzdicího procenta, které má vlak fyzicky k dispozici při brzdění. V mém případě 

hovoříme o tzv. skutečných brzdicích procentech. 

Skutečná brzdicí procenta vypočítám podle vztahu (5): 

λsk= 
B

Mst

∙ 100   

λsk= 
787

2036
∙ 100 

λsk= 38,65 %  

Hodnotu skutečného brzdicího procenta zaokrouhluji na celočíselnou hodnotu podle 

pravidel matematického zaokrouhlování.  

V mém případě se skutečná brzdicí procenta rovnají hodnotě 39%. 

 (viz kapitola 4.1) vyhledám hodnotu odpovídající potřebným brzdicím procentům. 

 

4.5 Porovnání brzdicích procent 

 

Na základě předchozích výpočtu se dostávám k rozhodujícímu bodu. Abych mohl říct, 

že vlak je schopen vyvinout dostatečnou brzdicí hmotnost na daném traťovém úseku musí 
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platit nerovnice popsaná v kapitole 3.6 vztah (8). V případě, že vztah (8) neplatí, 

pokračujeme dále podle kapitoly 5. 

V případě přepravy č. 1 jsem vypočetl hodnotu skutečných brzdicích procent λsk=35% 

a hodnotu potřebných brzdicích procent, kterou jsem vyhledal v tabulkách λpot=15%. 

Matematicky lze zapsat: 

λsk > λpot 

35 >15 

Z této nerovnice můžu učinit závěr, že přeprava č. 1 je brzděna dostatečně a není proto 

nutné žádné opatření.  

4.6 Tabulkové zpracování brzdicích parametru 

 

Tab. 19: Tabulkové zpracování brzdicích parametru pro přepravu č. 1. 

poč.voz. Msti [t] Msthv [t] Mst [t] Bi [t] Bhv [t] B [t] λsk [%] λpot [%] λsk ≥ λpot 

25 77 111 2036 26 62 712 35 15 PLATÍ 
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5 Návrh parametru brzdicího vozu 

 

Pro přepravy, které nemají dostatečnou brzdicí hmotnost na svém traťovém úseku, je 

zapotřebí dodatečně zařadit další vozidlo (a) s dostatečnou brzdicí hmotnosti. 

Dostatečnou brzdicí hmotnosti se rozumí, že vozidlo je schopno ubrzdit samo sebe a 

pokrýt i nedostatek skutečných brzdicích procent vlaku. 

Při nedostatku skutečných brzdicích procent lze problém vyřešit: 

- Zařazením loženého vozu běžné stavby  

- Zařazení brzdicího vozu s úpravou pneumatické brzdy 

 

 

5.1 Zařazení loženého vozu běžné stavby 

 

Pro toto řešení přicházelo v úvahu několik vozu běžně používaných při různých 

přepravách přímo na území hutního podniku. Při výběru konkrétního typu vozu bylo 

zapotřebí vzít v úvahu několik kritérií. Nejdůležitějšími kritérií bylo vysoké brzdicí procento 

vozů, dostupnost vozu.  

Mezi uvažované vozy patří např.: Nas 40177-8, Ua 65001-0, Pa 50106-4, jejichž 

technické a brzdicí parametry jsou uvedeny v kapitole 4.3.2 

Podle stanovených kritérii je vybrán jako nejvhodnější plošinový vůz Pa 50106-4. 

Tento vůz je zvolen pro své dostatečné brzdicí procento a také proto, že je nejméně 

využíván při přepravách. 

 Zařazením vozu běžné stavby je vhodné pouze pro malé odchylky skutečných 

brzdicích procent od požadovaných brzdicích procent (maximální odchylka do 4%). Vůz 

musí být ložený z důvodu lepších adhezních podmínek. Umístění vozu je zpravidla za 

hnacím vozidlem. Parametry vozu pro dané řešení je popsáno v tab. 20 

Tab. 20: Základní technické charakteristiky přídavného loženého plošinového 

vozu Pa 50106-4. [5] 

 Délka vozu přes nárazníky [m] 14,24  

Délka [m] 12,6  

Šířka [m] 2,9  

Stat. hmotnost loženého vozu [t] 70  

Brzdicí hmotnost [t] 34  
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5.2 Zařazení brzdicího vozu s úpravou pneumatické brzdy 

 

V tomto navrhovaném řešení je čtyřnápravový nízkostěnný vůz upraven. Úpravy 

spočívají ve zvýšení brzdicího výkonu a také brzdicí hmotnosti pneumatické brzdy vozu. 

Tohoto zvýšení dospějí zvětšením průměru pístu brzdového válce.  

V mém případě budu upravovat čtyřnápravový nízkostěnný vůz řady  

Nas 40177-8. Při výpočtu změny velikosti brzdového válce postupují podle normy  

ČSN EN 14 531-1. 

V původním řešení pneumatické brzdy je použit brzdový válec o průměru 14´´ 

s brzdicí hmotnosti 35 t. Podle řady používaných velikosti brzdových válců navrhují zvětšit 

velikost na průměr 18´´. V řešení předpokládám přímou úměrnost mezi sílou působící na 

špalíky a brzdicí hmotnosti. Výsledky jsou zpracovány v tabulkové formě pro lepší 

přehlednost.  

Vztahy pro výpočet síly působící na špalíky [1] 

Přepočet průměru brzdového válce: 

D = D" ∙ 2,54       [cm]                                                                                    (10) 

Kde: 

 D“ [´´] – průměr brzdového válce 

Průřez brzdového válce: 

Ac= 
π ∙ D

2

4
        [cm2]                  (11) 

Kde: 

 D [cm] – průměr brzdového válce 

Výstupní síla válce: 

Fc=10 ∙(p
c
 ∙ Ac)∙ η

c
        [N]                 (12) 

Kde: 

 pc [Bar] – tlak v brdovém válci 

 Ac [cm2] – průřez brzdového válce 

 ηc [-] – účinnost válce 
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Síla působící na špalíky: 

Fb=(Fc ∙ nc ∙ ic - Fr1 ∙ ir1 - Fr2 ∙ ir2)∙ 
ηdyn

nb
        [N]               (13) 

Kde: 

 Fc [N] – výstupní síla válce 

 nc [-] – počet válců 

 ic [-] – celkový převodový poměr tyčoví za válcem 

 Fr1 [N] – síla vratné pružiny 

 ir1 [-] – celkový převodový poměr tyčoví za vratnou pružinou 

 Fr2 [N] – protisíla regulátoru 

 ir2 [-] – celkový převodový poměr tyčoví za regulátorem 

 ηdyn [-] – účinnost tyčoví v dynamických podmínkách 

 nb [-] – počet špalíku 

Určené a vypočtené hodnoty brzdového zařízení [1] [11] 

původní řešení:   navrhované řešení: 

Tab. 21: Hodnoty původního řešení. Tab. 22: Hodnoty navrhovaného řešení.  

              

 

 

Poměr síly působící na špalíky: 

k= 
Fb2

Fb1

 

k = 
41840

24568
=1,7 

 

 

D“ [´´] 14 

ηc [-] 1 

pc [Bar] 3,8 

nc [-] 1 

ic [-] 13,51 

Fr1 [N] 1500 

ir1 [-] 13,51 

Fr2 [N] 2000 

ir2 [-] 8 

ηdyn [-] 0,83 

nb [-] 16 

Ac1 [cm2] 993,15 

Fc1 [N] 37739,6 

Fb1 [N] 24568 

D“ [´´] 18 

ηc [-] 1 

pc [Bar] 3,8 

nc [-] 1 

ic [-] 13,51 

Fr1 [N] 1500 

ir1 [-] 13,51 

Fr2 [N] 2000 

ir2 [-] 8 

ηdyn [-] 0,83 

nb 16 

Ac2 [cm2] 1641,7 

Fc2 [N] 62385,7 

Fb2 [N] 41840 
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Brzdicí hmotnost navrhovaného řešení: 

B+ =  B1 ∙k  

 B+ = 35 ∙ 1,7 = 59,5 t 

Z důvodu vyšší bezpečnosti je hodnota při výpočtech zaokrouhlena na celočíselnou 

hodnotu dolů. V mém navrhovaném řešení je zapotřebí upravit brzdový válce na průměr 

18´´. Díky tomuto zvětšení dojde také k lineárnímu navýšení brzdicí hmotnosti  

vozu na 59 t. 

Tab. 23: Základní technické charakteristiky brzdicího vozu s úpravou  

pneumatické brzdy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délka vozu přes nárazníky [m] 11,54  

Šířka [m] 2,9  

Stat. hmotnost loženého vozu [t] 80 

Brzdicí hmotnost [t] 59 
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6 Ověření navrženého řešení 

 

Abych mohl navržené řešení považovat za vhodné, je zapotřebí provést kontrolu a 

přepočet brzdicích procent a opět porovnat s potřebnými brzdicími procenty. Postupuji 

obdobně jako v kapitolách 4.3, 4.4, 4.5. 

Pro případ přepravy č. 39, kde jsem došel k neuspokojivému výsledku, viz tab. 24 

Tab. 24: Hodnoty brzdicích parametrů pro přepravu č. 39. 

p.voz. Msti [t] Msthv [t] Mst [t] Bi [t] Bhv [t] B [t] λsk [%] λpot [%] λsk ≥ λpot 

5 104 72 592 0 48 48 8 15 NEPLATÍ 

 

Podle rozdílu mezi potřebnými brzdicími procenty a skutečnými brzdicími procenty, 

který je větší jak 4%. Proto v tomto případě navrhuji vložení brzdicího vozu s úpravou 

pneumatické brzdy. 

 

6.1 Statická hmotnost 

 

Statickou hmotnost vypočítám podle stejného vzorce jako v kapitole 4.3.1, přičemž 

nesmím opomenout statickou hmotnost dalšího vozidla podle druhu daného řešení. 

Mst
´

 = Mst +  Mst+ 

Mst
´

  = 592 + 80 = 672 t 

Celková statická hmotnost včetně zařazená brzdicího vozu je 672 t. 

 

6.2 Brzdicí hmotnost 

 

Brzdicí hmotnost vypočítám podle stejného vzorce jako v kapitole 4.3.2, přičemž se 

opět nesmí opomenout započítat brzdicí hmotnost v zařazeném brzdicím vozu. 
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B
´
 = B + B+ 

B
´
 = 48 + 59 = 107 t 

Celková brzdicí hmotnost nyní je 107 t. 

 

6.3 Brzdicí procenta 

 

Brzdicí procenta, která jsou pro daný vlak označována, jako skutečná brzdicí procenta 

vypočítáme na základě nově vypočtených hodnot ve dvou předešlých kapitolách 6.1, 6.2. 

λsk= 
B´

Mst´
∙ 100   

λsk= 
107

672
∙ 100 

λsk= 15,9 %  

Skutečná brzdící procenta zaokrouhlují na celočíselnou hodnotu podle matematických 

pravidel. 

V mém navrhovaném případě se skutečné brzdicí procenta rovnají hodnotě 16% 

 

6.4 Porovnání brzdicích procent 

 

Při porovnávaní skutečných brzdicích procent, která jsem v předchozím kroku 

vypočetl, a potřebných brzdicích procent musí platit vztah: 

λsk ≥ λpot 

16 % >15 % 

Z nerovnice vidím, že skutečná brzdicí procenta převyšují potřebná brzdicí procenta. 

Jelikož výsledná nerovnice je v souladu s požadavky. Můžu tedy říct, že navržené řešení 

je vhodné pro danou přepravu. 
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6.5 Tabulkové zpracování navržených a vypočtených brzdicích 

parametrů 

 

Tab. 25: Tabulkové zpracování navržených a vypočtených brzdicích parametrů pro 

přepravu č. 39. 

Mst [t] Mst + Mst
´ [t] B [t] B + B ´[t] λsk [%] λpot [%] λsk ≥ λpot 

592 80 672 48 59 107 16 15 PLATÍ 
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7 Závěr 

 

Úkolem bakalářské práce bylo provést analýzu přepravních tras pro uvažované 

přepravy v hutním podniku. Ověřit schopnost vlaků uvažovaných pro přepravy na různých 

úsecích zastavit na dané zábrzdné vzdálenosti z požadované rychlosti. V případně, že 

vlak není schopen zastavit na zábrzdnou vzdálenost je úkolem navrhnout brzdicí vůz 

s takovými brzdnými parametry, aby při jeho zařazení bylo možné vlak zastavit na 

zábrzdnou vzdálenost z požadované jízdní rychlosti. 

Analýza přepravních tras nám ukázala, že ve velké části přepravních tras je rozhodný 

spád od -5 ‰ do 0 ‰. Nesmíme však opomenout ani na skupinu přepravních tras, které 

mají rozhodný spád od -25 ‰ do -20 ‰.  

 

Obr. 7.1: Četnost rozhodného spádu v hutním podniku. 

Při ověřování schopnosti vlaku zastavit na zábrzdnou vzdálenost 400m při počáteční 

rychlosti jízdy vlaku 30 km/h jsem došel k závěrům, že v 86 % případů byla podmínka 

brzdicích procent splněna. V některých případech by v budoucnu mohlo dojít k navýšení 

rychlosti jízdy, jelikož mají dostatečný nadbytek brzdicích procent. Ve zbylých 14 % 

případů podmínka brzdicích procent splněná nebyla.  

 

Obr. 7.2: Výsledek porovnání brzdicích procent. 
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Ve 14 % případu je nutno navrhnout řešení takové, aby byla podmínka brzdicích 

procent ve všech případech splněná a nebyla snížená rychlost jízdy vlaku. Jelikož rozdíly 

mezi potřebnými a skutečnými brzdicími procenty není příliš velký, není proto zapotřebí 

navrhovat zcela speciální brzdicí vůz.  

V 8 % případů je zapotřebí pro splnění podmínky zařadit ložený plošinový vůz běžné 

stavby. Vůz je velmi snadno dostupný. 

V 6 % případů je však zapotřebí zařadit vůz s úpravou pneumatické brzdy. Úprava 

spočívá ve změně velikosti brzdového válce a tím pádem i ke zvýšení brzdicí hmotnosti. 

 

Obr. 7.3 Výsledek porovnání brzdicích procent – s daným řešením 

V provozu se při zavedení opatření pro dostatečné brzdění vlaků zvýší rychlost jízdy. 

To má za následek rychlejší přesun surovin a materiálů z různých manipulačních míst. 

Díky zvýšení rychlosti jízdy může také dojít ke zvýšení propustnosti traťových úseků. Na 

druhou stranu je také nutno dbát na bezpečnost při provozu.  
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Příloha 1 

Příklad zpracování přílohy: 

Přeprava č. 1 

Trasa jízdy 3723-3750-3720-1561 

Popis Jízda s granulačním pískem 

Počet vozů 25 

Hmotnost vozu 77 t 

Druh vozů Sas 75041-4 

Typ hnacího vozidla 770 

 

 

 

p.voz. Msti [t] Msthv [t] Mst [t] Bi [t] Bhv [t] B [t] λsk [%] λpot [%] λsk ≥ λpot 

25 77 111 2036 26 62 712 35 15 PLATÍ 

 

 

kolej l [m] s [‰] srzi [‰] srzi´ [‰] srz [‰] smax [‰] 

3723 333 -2,5 -2,5 -2,1 

-7,0 -7,0 

3750 
85 -2,5 -6,0 -2,5 

649 -7 -7,0 -7,0 

3720 

85 -4 -3,1 -6,4 

290 -2,5 -3,3 -3,1 

50 -7 -3,3 -3,3 

50 -4 -2,7 -3,3 

1561 516 -2,5 -2,5 -2,5 


