
 

 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Institut dopravy 

 

 

 

 

 

 

Energetika a provozní využití hybridního hnacího kolejového 

vozidla 

 (ENERGY AND OPERATIONAL DEPLOYMENT OF A 

HYBRID TRACTION VEHICLE) 

 

 

 

 

Student:       Bc. Jakub Stavianis 

Vedoucí diplomové práce:    Ing. Jaromír Široký, Ph.D. 

Ostrava 2018  



 

 

  



 

 

 



 

 

 

Místopřísežné prohlášení studenta 

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

V Ostravě ...........................     ......................................... 

podpis studenta  



 

 

Prohlašuji, že 

 jsem byl seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

„VŠB-TUO“) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít 

(§ 35 odst. 3). 

 souhlasím s tím, že diplomová práce bude v elektronické podobě uložena 

v Ústřední knihovně VŠB-TUO k nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen 

u vedoucího diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o kvalifikační práci budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

 bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

 bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě 

ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce 

podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na 

výsledek její obhajoby. 

V Ostravě: .............................. 

......................................... 

         Podpis 

 

Jméno a příjmení autora práce: Bc. Jakub Stavianis 

Adresa trvalého pobytu autora práce: Široký Brod 129, Mikulovice 790 84 

  



 

 

ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

STAVIANIS, J. Energetika a provozní využití hybridního hnacího kolejového vozidla: 

diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut 

dopravy, 2018, 83 s. Vedoucí práce: Ing. Jaromír Široký, Ph.D. 

Diplomová práce se zabývá posouzením možnosti použití hybridního vozidla na 

částečně elektrifikované vlečce METRANS Česká Třebová a železničního uzlu Česká 

Třebová pro použití v posunové službě pro potřeby operátora kombinované dopravy 

METRANS. V úvodní části se zabývám hybridními systémy obecně a ukázkou aplikací 

hybridního pohonu u kolejových vozidel u nás a ve světě. V další části si přiblížíme 

současné parametry akumulátorů energie a jednotlivých prvků trakčního obvodu. Dále 

zanalyzuji provoz na terminálu a provedu výpočet tachogramu k získaní energií na obvodě 

kol a určím, zda se budu pohybovat pod trolejovým vedením, případně mimo trolejové 

vedení. Pro určení spotřeby navrhnu účinnosti pro jednotlivé fáze jízdy a vypočtu spotřebu. 

Závěrem bude zhodnocení energetické úspory vzhledem k současné řadě lokomotiv 740.  

ANOTATION OF DIPLOMA THESIS 

 

STAVIANIS, J. Energetics and Operational Use of Hybrid Traction Vehicle. Ostrava: 

VŠB – Technical University of Ostrava, Fakulty of Mechanical, Institute of transport, 

2018, 83 p. Vedoucí práce: Ing. Jaromír Široký, Ph.D. 

The diploma thesis deals with the assessment of the possibility of using hybrid vehicle 

on the partly electrified trail of METRANS Česká Třebová company and of the railway 

junction Česká Třebová. The vehicle would be used by the shunting service for the needs 

of METRANS combined transport operator. The introductory part will discuss hybrid 

systems in general and the use of hybrid drive in rail vehicle in Czech Republic, as well as 

around the world, will be demonstrated. The next part will focus on present parameters of 

energy accumulators and of the traction circuit individual units. Moreover, the traffic at the 

terminal will be analyzed and in order to obtain the energy on the wheel circumference the 

tachogram will be calculated. I will determine, whether I will be operating under the 

trolley, or not. In order to obtain the consumption, I will design the efficiencies for 

individual parts of the ride and I will calculate the consumption. The conclusion will deal 

with the evaluation of energy saving considering the present 740 locomotive series.



 

 

Obsah 

Úvod ....................................................................................................................................... 5 

1 Analýza technických řešení hybridních vozidel ............................................................. 6 

1.1 Základní teorie hybridního vozidla ......................................................................... 6 

1.1.1 Uspořádaní hybridního pohonu ....................................................................... 7 

1.1.1.1 Základní rozdělení primárních a sekundárních zdrojů energie a přenosů 

výkonů  .................................................................................................................. 8 

1.1.2 Sériové uspořádaní pohonu .............................................................................. 8 

1.1.3 Paralelní uspořádaní pohonu .......................................................................... 10 

1.1.4 Kombinované uspořádaní pohonu ................................................................. 11 

1.1.4.1 Mechanický dělič výkonu a pohon: ........................................................ 12 

1.1.4.2 Elektrický dělič výkonu .......................................................................... 12 

2 Existující hybridní vozidla ........................................................................................... 14 

2.1 ALSTOM H3 hybrid ............................................................................................. 14 

2.2 Hybridní lokomotiva HD 300-1 ............................................................................ 16 

2.3 Těžká posunovací lokomotiva 1063.039 ÖBB ..................................................... 18 

3 Energetika hybridního vozidla ..................................................................................... 20 

3.1 Akumulátory ......................................................................................................... 20 

3.1.1 Elektrochemický akumulátor ......................................................................... 20 

3.1.1.1 Olověný akumulátor (Pb-PbO2) ............................................................. 21 

3.1.1.2 Nikl-kadmiový akumulátor (NiCd) ........................................................ 21 

3.1.1.3 Nikl – metal hybridové akumulátory (NiMH) ........................................ 22 

3.1.1.4 Lithium-iontové akumulátory a jejich deriváty (Li-ion) ........................ 22 

3.1.1.5 Sodík – nikl chloridové akumulátory (Na-NiCl2) .................................. 23 

3.1.1.6 Baterie budoucnosti Zn –air, Li – Air .................................................... 23 

3.1.1.7 Tabulkové zhodnocení parametrů současně používaných akumulátorů 24 



 

 

3.1.1.8 Nabíjení a životnost elektrochemických akumulátorů ........................... 24 

3.1.2 Superkapacitor ............................................................................................... 25 

3.2 Trakční motory ...................................................................................................... 26 

3.2.1 Stejnoměrné stroje ......................................................................................... 26 

3.2.2 Asynchronní motor ........................................................................................ 26 

3.2.3 Synchronní motor s ornamentními magnety PMSM ..................................... 27 

3.3 Trakční měniče ...................................................................................................... 27 

4 Analýza provozu METRANS v železniční stanici Česká Třebová .............................. 29 

4.1 Stavebně technické řešení ..................................................................................... 29 

4.1.1 Sklonové poměry a oblouky na terminálu METRANS ................................. 32 

4.1.2 Sklonové poměry uzlu Česká Třebová .......................................................... 33 

4.2 Práce posunové lokomotivy .................................................................................. 34 

4.3 Provozně technické parametry současné posunové lokomotivy ........................... 35 

4.3.1 Spotřeba posunovací lokomotivy METRANS v České Třebové .................. 38 

5 Návrh parametrů lokomotivy ....................................................................................... 39 

5.1 Energetická bilance a účinnosti jednotlivých komponentů. .................................. 39 

5.1.1 Vlastní spotřeba ............................................................................................. 40 

5.1.2. Spotřeba ventilátorů TM a kompresoru .............................................................. 40 

5.1.2 Účinnost jednotlivých komponentů vozidla .................................................. 42 

5.1.2.1 Trakční schéma akumulátorové lokomotivy. ......................................... 42 

5.1.2.2 Trakční schéma hybridní lokomotivy. .................................................... 43 

6 Tachogram jízdy ........................................................................................................... 44 

6.1 Posunové cesty ...................................................................................................... 44 

6.1.1 Výpočet odporu oblouku ............................................................................... 44 

6.1.2 Redukovaný profil sklonu. ............................................................................. 45 

6.1.3. Výpočty náhradního sklonu se zahrnutím délky vlaku ...................................... 46 

6.2 Jízdní odpory a součinitel rotujících hmot ............................................................ 47 



 

 

6.3 Výpočet tachogramu ............................................................................................. 48 

7 Energetická náročnost posunové lokomotivy METRANS ........................................... 58 

7.1 Základní popis směny a její parametry ................................................................. 58 

7.2 Spotřeba a rekuperace energie .............................................................................. 62 

8 Provozně technické hodnocení ..................................................................................... 65 

8.1 Akumulátorová lokomotiva .................................................................................. 65 

8.2 Hybridní lokomotiva ............................................................................................. 67 

8.2.1 Navržení velikosti akumulátoru energie u hybridní lokomotivy: .................. 69 

8.3 Porovnání spotřeby energie lokomotivy řady 740 a hybridní a akumulátorové 

lokomotivy. ...................................................................................................................... 71 

8.4 Kumulovaná spotřeba energie hybridní a akumulátorové lokomotivy ................. 71 

Závěr .................................................................................................................................... 74 

Seznam použitých pramenů ................................................................................................. 75 

Seznam použitého značení ................................................................................................... 79 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 80 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 81 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 82 

Poděkování ........................................................................................................................... 83 

 

 

 

 

 



5 

 

Úvod  

Tato diplomová práce nebyla na první pokus obhájena. Po domluvě s vedoucím 

diplomové práce byla praktická část změněna z traťové služby na posunovou službu. 

Konec využívaní dieselových lokomotiv se na české železnici pomalu blíží, a to z 

několika důvodů. Jednak pomalu postupuje elektrifikace celostátních tratí i menšího 

významu a vývoj v oblasti akumulátorů naznačuje, že již brzy nahradí naftu v železničních 

vozidlech s dostatečným kilometrickým nájezdem.  

Dalším náznakem je sílící politický tlak, jenž klade důraz na snižování emisí. V 

městské hromadné dopravě nyní zažíváme rozmach parciálních trolejbusů, či jen 

elektrobusů. V individuální dopravě vidíme, jak každý automobilový výrobce má, nebo 

připravuje čistě elektrický/ nebo hybridní model.  

Akumulátorové vozidlo má vetší účinnost než spalovací motor, a navíc nám v 

železničních aplikacích nevadí (oproti elektromobilům) vetší hmotnost a vetší rozměry, 

než zabere spalovací motor a palivová nádrž. Tudíž bude snazší získat stejný dojezd u 

železničních vozidel než vozidel silničních při ekvivalentním dojezdu na naftu.  

 Tato přeměna je dále podpořena nutností snižovaní exhalací, hluku, prachu a 

skleníkových plynů. Odměnou elektrovozidel bude rekuperace, jenž dále zvýší účinnost 

cyklu energie a menší závislost na ropě, s níž je Evropa závislá na jiných státech.  
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1 Analýza technických řešení hybridních vozidel 

1.1 Základní teorie hybridního vozidla 

Hybridní vozidlo využívá pro svůj pohyb dva a více zdrojů různých typů energie, které 

se v různých poměrech využívají dle toho, v jaké provozní situaci se vozidlo nachází. 

Cílem je tento poměr energií optimalizovat tak, aby se co nejvíce využívaly obnovitelné 

zdroje, a zdroje neobnovitelné, aby se naopak spotřebovávaly co nejméně. Základní a 

hlavní podstatou hybridního vozidla je proces rekuperace, což je navrácení pohybové 

energie po její přeměně do požadovaného stavu do akumulátoru energie.  

Důležitý, již zmíněný faktor, je optimalizace využívaní primární a sekundární energie 

a jejich poměrů při spotřebě energie na jízdu, případně i při klidovém stavu vozidla 

(pomocné pohony, napájení palubní sítě apod.). Termín primární energie bude v této 

diplomové práci označovat energii z neobnovitelného, nebo stacionárního zdroje, zpravidla 

ze spalovacího motoru, případně z napájecí troleje či stanice. Termín sekundární energie 

bude označovat energii z akumulátoru energie, která může vznikat z procesu rekuperace, a 

v případě, že je to výhodné, tak i z primárního zdroje energie.  

Ruku v ruce s optimalizací trakčního soustrojí a s využíváním primární a sekundární 

energie jde i pohybová optimalizace jízdy vozidla, která je už dlouho dobu studována a 

zavedena v praxi v traťové službě na české železnici (ATO firmy AŽD, Unicontrols), 

případně jinde ve světě (ATO firmy Hitachy, Bombardier, Knorr). 

Díky spalovacímu motoru/ trolejovému napájení může být u hybridního vozidla 

s akumulátorem navržen menší a méně výkonný spalovací motor, a v případě elektrické 

hybridní lokomotivy menší akumulátor. Spalovací motor pak bude mít: 

- menší hmotnost 

- menší volnoběžnou spotřebu 

- nižší pořizovací náklady a nižší náklady na údržbu (automobilové spalovací motory 

vyráběné ve velkých sériích, dostatek náhradních dílu vyráběných i v druhovýrobě)  

 Energie z akumulátorů hybridního vozidla pak může být použita na: 

- jízdu bez použití spalovacího motoru, a tam, kde je nutné omezit hlučnost či 

zplodiny; 

- jízdu po koleji bez trolejového vedení u elektrické hybridní lokomotivy; 

- zvětšení tažné síly, a tím pádem i na zrychlení rozjíždějícího vozidla; 
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- úsporu paliva při zadání maximálního výkonu na obvodě kol (motor bude 

vytěžován v bodě nejmenší měrné spotřeby); 

- vlastní spotřebu a na spotřebu pomocných pohonů vozidla při vypnutém 

spalovacím motoru. 

 

Akumulátor u hybridního vozidla, které je napájeno ze stacionárního napájení, nebo 

z trolejového vedení, může mít kromě toho i tyto výhody: 

- absence motoru a tím pádem i nulové emise v místě provozu; 

- nezávislost na fosilních palivech; 

- nevzniká potřeba elektrifikovat každou kolej; 

- elektrický provoz je možné zajistit i na kratších odbočných neelektrifikovaných 

tratích 

1.1.1 Uspořádaní hybridního pohonu  

Hybridní pohony je možné rozdělit do několika kategorií podle toho, jakou funkci plní 

sekundární zdroj energie v pohonu vozidla. (1) 

- Micro hybrid – V tomto případě se nejedná o plnohodnotný hybridní pohon, který 

by používal pro trakci dva a více zdrojů energie. Vozidlo označované tímto 

termínem má společný startér a generátor (dnes nejčastěji alternátor), který 

umožňuje start a vypnutí motoru při krátkém zastavení. Tento systém se také 

nazývá start-stop systém. Dobíjení akumulátoru probíhá při jízdě výběhem. 

- Mild hybrid – U tohoto sytému je primární zdroj určen pro pohon vozidla. 

Sekundární zdroj umožňuje rekuperaci energie, která je pak využívaná ke zvětšení 

výkonu vozidla při akceleraci a k napájení vlastní spotřeby a pomocných pohonů. 

- Full hybrid – Tento sytém umožňuje jízdu hned na tři způsoby využití energie. 

Prvním je jízda čistě na energii z akumulátoru, druhým je jízda čistě na spalovací 

motor a třetí je pak kombinace těchto dvou. Do tohoto systému patří ještě 

podskupina plug-in hybrid, u které je možné využití dobíjení ze sítě pomocí 

elektrických akumulátorů.  

Primární zdroj hybridního vozidla čerpá energii zpravidla z fosilních paliv, zatímco 

sekundární zdroj disponuje energií, která může být získána třemi základními způsoby: 

- dobíjením sekundárního zdroje primárním zdrojem;  

- uchováváním rekuperované energie, která vzniká při brždění;  
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- dobíjením z externího stacionárního zdroje.  

Prvky v energetickém toku pohonu mohou mít u hybridních pohonů různé uspořádaní, 

které se využívá z důvodů použití různých přenosů výkonů. Dva základní řetězce 

uspořádání hybridního pohonu jsou sériový a paralelní. Existuje však ještě i třetí, tj. 

kombinovaný. Téměř bez ohledu na uspořádaní pohonu, můžeme při sestavovaní 

hybridního pohonu vybírat zdroje energie a typ přenosu výkonu z několika základních 

variant. (2) 

1.1.1.1 Základní rozdělení primárních a sekundárních zdrojů energie a přenosů 

výkonů 

- Motor (primární zdroj) 

 Spalovací motor 

 Palivové články 

 Palivová turbína 

 Energie z trolejového vedení / třetí koleje 

- Akumulátor energie (sekundární zdroj) 

 Elektrochemická akumulátorová baterie (různých typů) 

 Setrvačník 

 Superkapacitor 

 Hydraulický akumulátor 

- Přenos trakčního výkonu (použitelné v hybridním pohonu) 

 Elektrický 

 Hydraulický  

 Mechanický  

 Smíšený (hydromechanický elektromechanický aj.) 

1.1.2 Sériové uspořádaní pohonu 

Jelikož se hybridní systém pohonu liší jen tím, že navíc obsahuje akumulační jednotku 

energie, pro vozidla s elektrickým přenosem výkonu je vhodné sériové uspořádání 

hybridního pohonu. Takové uspořádání hybridního pohonu se skládá z motorgenerátoru, 

tedy zdroje energie, regulace, akumulační jednotky a elektrického trakčního motoru. 

Blokové schéma zapojení znázorňuje obr. 2. Vozidlo, které má sériové uspořádání 

hybridního pohonu, řadíme do kategorie Full hybrid, která je popsána výše. Dojezdová 
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vzdálenost je omezena energií uloženou v palivu, dosahem trolejového vedení a energií v 

akumulátorech. Jízdní režimy mohou být následující: (3) 

- Pouze akumulátorový provoz, kde přechází energie z akumulátoru přes regulaci 

přímo na trakční motor. 

- Jízda na primární energii, která jde přes regulaci na trakční motor. 

- Jízda, při níž trakční motor využívá energii z akumulátoru i motorgenerátoru. 

V tomto režimu je spalovací motor využíván v optimálním výkonu s nejmenší 

měrnou spotřebou paliva. 

- Režim, při kterém je energií z motorgenerátoru částečně nebo plně nabíjen 

akumulátor, případně je energie dodávána i trakčnímu motoru. Cílem je dobíjet 

akumulátor, a přitom udržovat spalovací motor v optimálním výkonovém spektru. 

- Rekuperační brzdění, při němž trakční motor pomocí rekuperace energií dobíjí 

akumulátory. 

- Nabíjení akumulátorů pomocí motorgenerátoru i rekuperačního brzdění. Tento 

jízdní režim je však omezen maximálním akumulačním výkonem různých 

akumulátorů. 

 

Obrázek 1: Sériové řazení hybridního pohonu. (2) 

Výhody sériového uspořádání hybridního systému jsou následující: 

- Využívání spalovacího motoru v jeho nejefektivnějším spalovacím bodě, kdy bude 

mít nejmenší měrnou spotřebu paliva. 

- Elektrický trakční motor může mít hyperbolickou (ideální) trakční charakteristiku. 

Trakční motor může pracovat v širokém spektru otáček s libovolnou trakční 

charakteristikou. Díky této vlastnosti v přenosu výkonu odpadá převodovka. 
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Toto uspořádání hybridního pohonu má však i nevýhody: 

- Menší účinnost přenosu z důvodu dvojí přeměny energie (z mechanické na 

elektrickou na generátoru a z elektrické na mechanickou na trakčním motoru). 

- Větší počet prvků v přenosu výkonu a z toho vyplívající větší náročnost na prostor, 

větší váha a cena. 

1.1.3 Paralelní uspořádaní pohonu 

Paralelní uspořádání hybridního pohonu je vhodné pro vozidla s převodovkou, tedy 

hlavně pro vozidla, u kterých je primárním zdrojem energie spalovací motor, a u kterých 

můžeme využít mechanický přenos výkonu, hydromechanický přenos výkonu 

a hydrodynamický přenos výkonu. U tohoto systému hybridního pohonu se v praxi 

používá jako sekundární zdroj nejen elektrická energie, ale i tlakový systém na principu 

stlačovaní plynu nebo kapaliny. Vývojem a použitím tlakových systémů na uchování 

energie v dopravní technice se zabývá například společnost Voith Turbo GmbH, nebo 

Bosch rexroth AG. Avšak v automobilovém průmyslu se nejčastěji využívá první verze, 

tedy součinnost s elektrickou energií uloženou v akumulátorech ve verzi Mild hybrid. U 

tohoto systému sekundární zdroj energie nemůže plně zastoupit primární zdroj, a tedy 

slouží pouze ke zvětšení rozjezdové síly a k rekuperačnímu brzdění. Vozidla s paralelním 

pohonem mohou samozřejmě využívat energii zvlášť z akumulátorů, anebo zvlášť ze 

spalovacího motoru, ale pro požadované dynamické vlastnosti vozidla by musel být 

elektromotor a též i spalovací motor konstruován pro větší výkony. Toto řešení by přineslo 

zvětšení hmotnosti, a nárůst zástavových rozměrů. (3) 

 

Obrázek 2: Paralelní řazení hybridního pohonu. (2) 

Výhody tohoto uspořádání hybridního systému jsou: 

- větší účinnost přenosu výkonu než u sériového uspořádání hybridního pohonu; 

- elektrický motor může posloužit jako startér spalovacího motoru;  

- vhodné i pro jiné akumulátory energie, které nefungují na elektrickou energii. 
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Mezi nevýhody paralelního uspořádání hybridního pohonu patří: 

- Složitější uspořádaní pohonu oproti sériovému uspořádání pohonu. 

- V praxi se dá využít jen se spalovacím motorem. 

1.1.4 Kombinované uspořádaní pohonu 

Kombinované uspořádání pohonu tvoří elektrická a mechanická část. Hlavní předností 

kombinovaného hybridního pohonu je, že se z obou přenosů výkonu, tj. elektrického i 

mechanického, snaží využít to nejlepší. To znamená ideální trakční hyperbolu elektrického 

přenosu výkonu a relativně vysokou účinnost mechanického přenosu výkonu. Toto řešení 

využívá výkonového děliče, který může být mechanické nebo elektrické konstrukce. Dělič 

výkonu funguje tak, že rozjezd vozidla probíhá čistě pomocí elektrického přenosu výkonu 

a postupně se zapojuje mechanická vazba, dokud nebude přenos výkonu čistě mechanický. 

Průběh poměru přenášeného výkonu je znázorněn na obr. 3. 

 

Obrázek 3: Poměr zastoupení různého přenosu výkonu k výkonu spalovacího motoru. (4) 

Kombinovaný systém hybridního pohonu je vhodný pro hybridní vozidla se 

spalovacím motorem. Tento kombinovaný systém tvoří spalovací motor, dělič výkonu 

(elektrický, nebo mechanický), elektrické a mechanické vazby, akumulátor, trakční 

motor/generátor a převod, viz obr. 4. 

 

Obrázek 4: Princip funkce kombinovaného hybridního systému. (2) 
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1.1.4.1 Mechanický dělič výkonu a pohon: 

Skládá se z generátoru, který má, kromě rotoru, běžnou konstrukci. Rotor je průchozí 

a prochází jím hřídel na unášeč planetového diferenciálu, a je spojen s planetou. Koruna je 

spojena s hřídelí, která je společná pro rotor trakčního motoru a pro převod na nápravu. 

Elektrická cesta vede od generátoru třífázovým vodičem přes střídač až na trakční motor. 

Při rozjezdu je koruna planetové převodovky „zabrzděna“ od stojících kol, to znamená, že 

je využíván pouze elektrický přenos výkonu. Při rozjezdu stoupají otáčky koruny a klesají 

otáčky generátoru, který je spojen přes satelity s planetou. Toto poměrné přenášení výkonu 

mechanickou cestou vůči elektrické cestě stoupá, dokud se nesrovnají otáčky spalovacího 

motoru a otáčky koruny planetového diferenciálu. Po srovnání otáček spalovacího motoru 

a otáček koruny planetového diferenciálu se planeta vůči koruně prakticky neotáčí, to 

znamená, že se rotor generátoru neotáčí a výkon je přenášen pouze mechanicky viz obr. 6. 

Tento mechanický dělič výkonu byl použit u japonského automobilu Toyota Prius. (4) (5) 

 

Obrázek 5: Mechanický dělič výkonu. (4) 

1.1.4.2 Elektrický dělič výkonu 

Elektrický dělič a přenos výkonu je tvořen elektromotorem, střídačem, usměrňovačem, 

meziobvodem usměrňovače a elektrickým děličem výkonu. Vlastní elektrický dělič 

výkonu je tvořen speciálním elektrickým strojem s rotujícím statorem i rotorem. Rotor je 

spojen s hřídelí spalovacího motoru. Hnací moment spalovacího motoru se přenáší přes 

vzduchovou mezeru elektromagnetickými silami na stator. Rotující stator je spojen přes 
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trakční motor s převodem na nápravu vozidla. Při rozjezdu vozidla, když je jeho rychlost 

ještě nulová, se celý výkon spalovacího motoru přeměňuje v elektrickém děliči výkonu na 

výkon elektrický. Při zrychlování vozidla klesají rozdílné otáčky mezi rotorem a statorem, 

a v důsledku toho se sníží elektrický výkon děliče a trakčního motoru. Zbývající část 

výkonu spalovacího motoru se elektromagnetickými silami přenáší přes vzduchovou 

mezeru na stator a dále na rotující výstupní hřídel pohonu. S narůstající rychlostí vozidla se 

zvyšuje část přenášená mechanicky, zatímco elektricky přenášená část tomu úměrně klesá. 

Výsledkem je snižování ztrát v elektrických strojích. (6) 

 

Obrázek 6: Elektrický dělič výkonu. [5] 

Elektrický dělič výkonu byl u nás použít na expresních motorových vozech M290 

„Slovenská střela“ vyrobených ve dvou exponátech Kopřivnickou Tatrou v roce 1936. 

Elektromechanický přenos výkon navrhl Ing. Josef Sousedík. V současnosti se výzkumem 

v oblasti elektrického děliče výkonu zabývá katedra elektrických pohonů a trakce ČVUT 

Praha. (4) 
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2 Existující hybridní vozidla 

Do této části byla vybrána pouze hybridní vozidla s elektrickým přenosem výkonu, a 

to z toho důvodu, že ukládání energie ve formě elektrické je jedno z nejlépe technicky 

zvládnutelných a také se rychle rozvíjí. To platí hlavně díky drobné elektronice a rychle se 

rozvíjejícímu automobilovému průmyslu s elektromobily. 

Elektrické trakční pohony jsou plynule regulovatelné, a jejich účinnost a spolehlivost 

roste. Jejich objem se navíc v poměru k velikosti výkonu zmenšuje, a to znamená více 

místa pro akumulátory. Tyto pohony umožňují také rekuperaci, kterou akumulátory 

různých druhů dokážou pojmout v poměrně velkých výkonech. Hybridní lokomotivy 

s elektrickým přenosem výkonu mají vždy sériové uspořádáním hybridního pohonu, 

protože je nežádoucí zbytečně měnit druh jedné energie na jiný. Vysoká hmotnost u 

železničních lokomotiv není kvůli tažným silám na obtíž.  

2.1 ALSTOM H3 hybrid 

Tato lokomotiva je první evropský sériově vyráběný hybrid, který byl prozatím 

vyroben v deseti kusech. K jeho provozovatelům patří koncern VW na svých vlečkách, 

dále DB Regio a společnost METRANS Rail Deutschland. V České republice proběhly 

s lokomotivou testy na vlečce METRANS Praha. Lokomotiva H3 patří do rodiny 

modulárních posunovacích lokomotiv. Je dostupná v různých verzích, od akumulátorové 

po klasickou konvenční s dvěma motory. Lokomotiva je vybavena spalovacím motorem o 

výkonu 350 kW, který splňuje emisní normu Stage 3B1, a nikl-kadmiovými akumulátory o 

výkonu 350 kW s kapacitou 100 kWh. První prototyp vznikl v roce 2013, sériové dodávky 

začaly v roce 2015. Výrobce slibuje snížení spotřeby paliva o 30 až 50 %. (7) (8) (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Lokomotiva H3 na vlečce Audi. (10) 
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Na vlečce společnosti Audi, kde tato lokomotiva nahradila ekvivalentní lokomotivu o 

stejných parametrech, vykazuje její provoz snížení spotřeby paliva z 20 litrů na hodinu na 

pouhých 9 litrů na hodinu. (8) 

Parametry lokomotivy jsou: (7) 

- Výkon SM     350kW 

- Výkon maximální    700kW 

- Energie akumulátoru    100kWh 

- Max. tažná síla   240kN 

- Max rychlost     100km/h 

- Hmotnost     67t 

- Rozchod     1435 mm 

- Uspořádání pojezdu   Aˋ AAˋ 

- Emisní třída SM   Stage 3B1 

 

 

Obrázek 8: Zapojení trakčního obvod u lokomotivy H3 (11) 

Tuto lokomotivu měla půjčenou na dva měsíce společnost METRANS na posun 

v Hamburských přístavech. V současné době už vlastní 2 kusy těchto lokomotiv. Dle slov 

pana Šimrala, projektového managera lokomotiv společnosti METRANS, si tato 

lokomotiva zasloužila obdiv za svůj pojezd a celkový technický koncept. Lokomotiva se 

vyznačovala dokonalými adhezními vlastnostmi. Určité zklamání přineslo řízení vozidla, a 

to tím, že lokomotiva není vybavena dynamickou rekuperační brzdou. Lokomotivu lze 

používat jako dvou zdrojovou, a to s libovolnou kombinací zdrojů s možností vybrat si 
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mezi jízdou na akumulátor, jízdou na akumulátor a spalovací motor, nebo jízdou čistě na 

spalovací motor. Nevýhodou je chybějící „zarážka“ na jízdní páce, kdy při manuálním 

řízení, a určitém požadavku tažné síly, startuje spalovací motor. Strojvedoucí si tudíž 

nemůže vybrat, zda pojede pouze na energii z akumulátoru, nebo si pomůže i spalovacím 

motorem, a spalovací motor se tak zbytečně startuje i na krátké časové období.  

Management řízení dobíjení akumulátorů si taky příliš pochvaly nezasloužil. V režimu 

automatiky se diesel startuje při poklesu kapacity baterií pod 75 % a vypíná se při nabití 

nad 85 %. V akumulátorovém režimu je maximální vybití 60 % kapacity. Německá část 

společnosti METRANS vykazovala úsporu 62 % na motohodinu. To proto, že hybrid má 

oproti dieselu výrazně vyšší počet provozních hodin. Je to dáno tím, že hybrid není nutné 

vypínat, jelikož jeho motor je vypnutý, zatímco u dieselu je zvyklost vypnout motor 

okamžitě, jak jen to je možné. Porovnáním spotřeby na kilometr posunu se starodávnými 

hydraulikami V 90 / V 100 West je úspora 28 %. Pokud by byly porovnávány srovnatelné 

lokomotivy (hybridní a nehybridní se stejnými parametry), tak dle názoru pana Šimrala 

úspora nebude činit ani 10 %. 

2.2 Hybridní lokomotiva HD 300-1 

Lokomotiva HD 300 je hybridní diesel-elektrická čtyřnápravová posunovací 

lokomotiva japonského národního dopravce JR. První prototyp byl dokončen společností 

Toshiba a byl předán provozovateli v roce 2010. Sériová dodávka těchto strojů započala 

v březnu 2012. Lokomotiva vznikla ve dvou verzích, jedna byla určena pro normální 

klimatické podmínky a druhá pro zhoršené klimatické podmínky tak, aby akumulátory 

neztrácely svou kapacitu vlivem mrazu. Lokomotiva je vybavena lithium – iontovými 

akumulátory, a byla navržena tak, aby se emise zredukovaly alespoň o 30 až 40 %, a 

úroveň hluku minimálně o 10 dB v porovnání s konvenčním ekvivalentem, což je řada 

lokomotiv DE 10. Jízdními zkouškami v Tokijském nákladním nádraží byla zjištěna úspora 

paliva o 36 %, dále redukce emisí Oxidu dusíku o 62 % a snížená hladina hluku o 22 dB 

oproti konvenční lokomotivě DE 10. Doposud bylo vyrobeno 24 lokomotiv. (12) (13) 
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Obrázek 9: Lokomotiva HD300-2 (13) 

Vlastnosti této lokomotivy jsou: (14) 

- Výkon SM     242kW 

- Výkon na obvodě kol maximální  510kW 

- Výkon na obvodě kola jen při SM 114kW 

- Max. tažná síla    200kN 

- Energie akumulátoru    67kWh 

- Max rychlost     45 km/h 

- Hmotnost     60t 

- Rozchod     1067 mm 

- Uspořádání pojezdu   Boˋ Boˋ 

- Emisní třída SM   Stage 3A 

Lokomotiva je vybavena synchronními motory s permanentními magnety (PMSM), 

které mají menší ztráty a méně se zahřívají. (14) 

Německé dráhy podepsaly na železničním veletrhu Inno Trans 2016 dohodu se 

společností Toshiba o spolupráci na rekonstrukci dvou lokomotiv řady 294 a 295 ze 70. let 

20. století na hybridní stroje. Půjde však o paralelní systém se zachováním původního 

pojezdu. Společnost Toshiba dodá zejména software řízení lokomotivy a akumulátory. 

Pokud se rekonstrukce na hybridní vozidlo osvědčí, počet celkově rekonstruovaných 

lokomotiv může dosáhnout čísla 300. (15) 
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2.3 Těžká posunovací lokomotiva 1063.039 ÖBB 

Jedná se o elektrickou hybridní lokomotivu, která představuje vhodný typ posunovací 

lokomotivy pro uzel Česká Třebová. V České republice máme s podobným systémem 

zkušenosti. V depu České Budějovice se upravovaly lokomotivy řady 210 tak, aby mohly 

být napájeny z bateriových vozů, které byly vybaveny olověnými akumulátory 

z vyřazených lokomotiv řady 781, a aby tak mohly zajíždět na vlečky a na 

neelektrifikované koleje ve stanici. Lokomotiva 1063.039 však představuje současnost, kde 

není potřeba vozit s sebou bateriový vůz, a energie má až na 90 minut posunu mimo 

trolejové vedení.  

 

Obrázek 10: Funkční vzorek prototypové modernizace lokomotivy 1063.039 ÖBB, kde je nová trakční výzbroj a 

akumulátory a kapacitory, které jsou umístěny na nástavbě nad původními kapotami. (16) 

Lokomotiva 1063.039 je jednofázová lokomotiva určená na provoz pod napětím 15kV 

16,7Hz, která byla vyrobena v roce 1990 s výkonem 1700kW a vybavena tří fázovým, 

frekvenčně řízeným pohonem. (17) 

Lokomotiva je vybavena moderními lithium-železo-fosfátovými akumulátory 

LiFePO4 s kapacitou 145kWh a superkapacitory s kapacitou 11kWh. Elektrochemické 

akumulátory slouží jako pomalý zásobník energie, kdy je vybíjecí a nabíjecí proud omezen 

na 1C, který odpovídá výkonu 145kW. Tyto akumulátory se pak odvděčí vysokou 

životností, jelikož předpokládaný pokles kapacity za dobu osmi let je pouhých 20 %. 
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Elektrochemické akumulátory lze využívat ve velkém spektru nabití, a to v rozmezí 5 až 

95 % kapacity. Jejich životnost by to nemělo ovlivnit. Celkový výkon hybridní soustavy 

při jízdě na akumulátory je 800kW. (17) 

Nové měniče zabírají jen 30 % prostoru původních měničů. To znamená, že pokud se 

modernizace osvědčí, budou mít lokomotivy ještě nižší kapoty než původní stroje a bude je 

potřeba dobalastovat o zhruba 8 tun. (17) 
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3 Energetika hybridního vozidla 

Trakční obvod sériového hybridního vozidla s elektrickým přenosem výkonu se skládá 

v našem případě z trakčních měničů, trakčních motorů a akumulátorů. Jednotlivé prvky a 

jejich vlastnosti si probereme v následující kapitole. 

3.1 Akumulátory 

Akumulátor je technické zařízení k uchovávání energie. Akumulátor je sekundární 

článek, který se musí nejdříve nabít a teprve po procesu nabití ho lze využívat jako zdroj 

energie. Primární články dodávají energii ihned po svém sestavení a až na určité výjimky 

je není možné dobíjet, tyto články se nazývají baterie. (6) Akumulátory pracují na principu 

přeměny chemické energie na elektrickou, a při nabíjení naopak na chemickou. Další 

technikou, která slouží k uchování elektrické energie, a která se dnes využívá pro menší 

kapacity energie, ale pro velké výkony, jsou superkapacitory. Superkapacitory jsou 

kondenzátory s velkou kapacitou, fungující na principu uchování elektrického náboje mezi 

deskami. Další skupinou jsou mechanické akumulátory, tyto akumulátory funguji na 

principu uchování potencionální, nebo kinetické energie. Do této skupiny můžeme zařadit 

mnoho druhů od přečerpávacích elektráren, přes setrvačníky, až po tlakové nádoby na 

stlačený plyn nebo kapalinu. Jako poslední typ akumulátorů, které se využívaly v dopravě, 

jsou akumulátory tepelné, ty jsou ale dnes již historií. (6) (18) (19)  

Vzhledem k tomu, že se má diplomová práce bude týkat elektrické lokomotivy, budu 

se zabývat jen elektrochemickými akumulátory a superkapacitory, a budu využívat 

dostupnou a osvědčenou techniku.  

3.1.1 Elektrochemický akumulátor 

Elektrochemický akumulátor je jeden z nejstarších a nejběžnějších typů akumulátorů. 

Elektrochemický akumulátor pracuje na elektrochemickém principu změny energie. 

Galvanický článek se skládá ze dvou elektrod, kladné a záporné, a z elektrolytu. 

V elektrolytu se nachází pohyblivé ionty, které jsou nosičem buď kladného, nebo 

záporného náboje. Jelikož napětí na článku elektrochemického akumulátoru relativně malé 

(okolo 1,2 – 3,7 V), jsou tyto články spojovány do sériového zapojení pro dosažení 

vyššího napětí. Pro využití v hybridních pohonech se elektrochemické akumulátory 

vyznačují nízkým měrným výkonem a dlouhými nabíjecími časy které způsobuje 

zdlouhavá elektrochemická přeměna. (2) (20) V následujících podkapitolách jsou uvedeny 

základní charakteristiky dnes nejpoužívanějších typů elektrochemických akumulátorů.  
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3.1.1.1 Olověný akumulátor (Pb-PbO2) 

Olověný akumulátor byl zhotoven v roce 1859 francouzským badatelem Gastonem 

Platénem. Hlavní slabostí olověného akumulátoru je proces nazývaný sulfatace, který, 

kromě jiného, snižuje kapacitu akumulátoru. K sulfataci dochází na elektrodách, které 

pokryjí krystaly síranu olovnatého. Ke vzniku krystalů síranu olovnatého dochází, je-li 

akumulátor systematicky nedostatečně nabíjen, nebo je skladován v neplně nabitém stavu. 

Nejnovějším typem jsou ventilově řízené olověné akumulátory (VRLA). Jedná se o 

zapouzdřené akumulátory se zamezením ztrát elektrolytu. Jedním z typů tohoto 

akumulátoru je typ, kde je elektrolyt zahuštěn do formy gelu, tzv. gelového olověného 

akumulátoru, které se dosazují na vozidla ČD a ČDC (753.7, 380). Konvenčně vyráběné 

olověné akumulátory jsou konstruovány na vysoký výkon (špičkově více než 750 W/kg, 

trvale 75 W/kg) a jsou často upřednostňovány z důvodu své nízké výrobní ceny, vysoké 

spolehlivosti a bezpečnosti. Nevýhodou těchto akumulátorů je nízká měrná úschova 

energie (30-40 Wh/kg), malý výkon za nízkých teplot a malá životnost. Účinnost ukládaní 

energie se pohybuje nad 70 %. Proti využití těchto akumulátorů hovoří fakt, že životnost 

akumulátoru je ovlivněna počtem cyklů, kterých má olověný akumulátor asi nejméně. 

Počet cyklů se pohybuje pouze mezi 200 až 1200 cykly za životnost a jsou ovlivněny 

hloubkou vybití akumulátoru. Takových cyklů vykoná hybridní vozidlo za den velmi 

mnoho, tudíž životnost akumulátoru bude velmi malá. Tyto akumulátory byly použity 

v československé hybridní lokomotivě 718.5 a akumulátorové lokomotivě A 219.0001. 

(20) (21) (22) 

3.1.1.2 Nikl-kadmiový akumulátor (NiCd) 

Nikl-kadmiové akumulátory se používají jak v menších elektronických zařízeních, tak 

i jako velké záložní akumulátory. Jejich měrný výkon se pohybuje okolo 120 W/kg a 

měrná energetická kapacita 40–60 Wh/kg. Životnost nikl-kadmiových akumulátorů je delší 

než u olověných akumulátorů. Záporná elektroda akumulátoru je tvořena prudce 

jedovatým kadmiem. Tato vlastnost má vliv na cenu, která je oproti ostatním 

elektrochemickým akumulátorům vyšší. Tyto akumulátory jsou odolnější proti vybití a 

přebití a pracují dobře i za nízkých teplot. Počet cyklů nikl-kadmiových akumulátorů, které 

mohou za svoji životnost poskytnout, závisí na hloubce vybití v jednotlivých cyklech. Čím 

je hloubka vybíjení cyklované baterie nižší, tím více cyklů může baterie poskytnout 

v rámci své životnosti. Akumulátory jsou schopny poskytnout až několik tisíc cyklů 

s mělkým vybíjením, zatímco při hlubokém vybíjení poskytnou akumulátory těchto cyklů 
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jen několik set. Počet cyklů se při maximální hloubce vybití pohybuje od cca 700 cyklů po 

800 cyklů. Nikl-kadmiový akumulátor trpí nejvíc ze všech akumulátorů paměťovým 

efektem. To znamená, že životnost akumulátoru se postupně zkracuje, pokud je akumulátor 

příliš často dobíjen nízkým proudem, nebo není jednou za čas vybit úplně. Účinnost 

akumulátoru dosahuje až 83 %. NiCd akumulátor se využívá v hybridní lokomotivě 

Alstom H3 Hybrid. (22) (23) (24) 

3.1.1.3 Nikl – metal hybridové akumulátory (NiMH) 

NiMH akumulátory ve srovnání s předchozími nikl-kadmiovými akumulátory mají 

přibližně o 40 až 50 % větší energetickou kapacitu (60-80 Wh/kg), avšak dodávaný výkon 

je na stejné úrovni. Vzhledem k tomu, že mají nízký obsah toxických kovů (asi je 0,4 % 

z celkové hmotnosti), jsou šetrnější k životnímu prostředí. Tyto akumulátory jsou 

používané v elektromobilech a dříve i v hybridních automobilech Honda a Toyota. 

Rychlost nabíjení a vybíjení je nižší než u NiCd akumulátorů, avšak v trakčních bateriích 

určených pro trakční vozidla bylo dosaženo akceptovatelných hodnot. Další negativní 

vlastnost těchto akumulátorů je teplotní závislost. Počet cyklů je pouze 400 až 700 

špičkově až 1000. Cena NiMH článku je vyšší asi o 30 až 50 % než u NiCd článků. NiMH 

akumulátory též trpí paměťovým efektem, ale ne tak podstatně jako NiCd akumulátory. 

Účinnost akumulátoru je asi 80 %. (22) (23) (24) 

3.1.1.4 Lithium-iontové akumulátory a jejich deriváty (Li-ion) 

Rozvoj lithiových baterií nastal především s rozmachem mobilních telefonů a další 

drobné elektroniky. Lithium-iontové akumulátory dnes dosahují energetické kapacity 100 

až 200 Wh/kg a dokáží podat měrný výkon okolo 250 až 340 W/kg. Tyto akumulátory 

netrpí paměťovým efektem a téměř se samovolně nevybíjí. Využívají se v elektromobilech, 

např. Mitsubishi iMiEV, Tesla. Tento akumulátor muže mít jakýkoliv tvar. Počet 

nabíjecích cyklů se pohybuje mezi 500 až 4000. Akumulátor ztrácí svoji kapacitu nehledě 

na to, jestli je nebo není používán. Akumulátor hrozí nebezpečím výbuchu nebo vznícení. 

Účinnost se pohybuje mezi 85 až 95 %. (25) (26) Podobné vlastnosti má lithium-železo-

fosfátový akumulátor LiFePO4, který je bezpečnější a dokáže podávat vetší výkony. Tento 

druh akumulátoru je použit u hybridní elektrické lokomotivy 1063.039, kde slouží s 

ohledem na co největší účinnost a životnost akumulátoru jako zásobník pomalé energie 

společně se superkapacitory určenými k rychlému poskytnutí a vstřebání velkých energií. 

(17) 
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3.1.1.5 Sodík – nikl chloridové akumulátory (Na-NiCl2) 

Tyto akumulátory byly vyvinuty německou firmou AEG, která je pojmenovala názvem 

ZEBRA. Jejich energetická hustota se pohybuje kolem 120 Wh/kg a měrný výkon je okolo 

180 W/kg. Mezi přednosti akumulátoru systému Na-NiCl2 patří zejména následující 

vlastnosti. Jde o systém s konstantním vybíjecím napětím. Akumulátor je možné zcela 

vybít a netrpí samovolným vybíjením. Provoz akumulátoru není závislý na okolní teplotě a 

je bezúdržbový. Akumulátor je mechanicky stabilní a má vysokou životnost. Nevýhodou 

akumulátoru je jeho pracovní teplota 300°C, která způsobuje problémy s konstrukcí 

článku, jak v oblasti bezpečnosti, tak i co se týče chlazení. Nevýhodou je i jejich malá 

pohotovost při studeném stavu. Počet cyklů se uvádí mezi 600-2000. Energetická účinnost 

se pohybuje okolo 90 %. Z důvodu vyšší ceny však na trhu neprorazily. (26) 

3.1.1.6 Baterie budoucnosti Zn –air, Li – Air 

Lithiový vzdušný článek byl vynalezen již v 70. letech jako akumulátor s otevřeným 

cyklem (kyslík byl brán z okolí a při nabíjení opět vylučován do okolí). Článek se 

vyznačoval vysokou teoretickou kapacitou až 12 kWh/kg, ale prozatím se nepodařilo 

vyrobit bezpečný model. Doposud vyráběné zkušební články měly účinnost pouhých 70 % 

procent a nikdy neopustily prostory laboratoře. Zinko-vzdušný článek prozatím nelze nabít, 

ale na vývoji se usilovně pracuje. Několik výhod oproti li-air akumulátoru je dostatek 

levného zinku, stabilita při kontaktu s vodou a již známá technologie na výrobu primárního 

článku (který však nelze nabíjet). Jeho energetická kapacita dosahuje až 1300 Wh/kg. 

Nevýhoda je nízké napětí článku 1,65V, a předpokládaná malá účinnost nabíjení, která by 

dosahovala jen 70 %. (26) (27) 

Minulý rok v Massachusettském technologickém institutu spolu s pracovníky 

Pekingské univerzity zrealizovali první uzavřený lihium-vzduchový akumulátor nazývaný 

„nanolithia cathode battery“. V něm zůstávají oxidy kyslíku v pevné podobě a je možné ho 

konstruovat jako klasický akumulátor, který nečerpá vzduch z okolí. Tím pádem není třeba 

řešit zabránění vstupu vlhkosti (vody) do akumulátoru, která by měla destruktivní 

následky. Účinnost se zvedla na 92 % a to dovoluje rychlejší nabíjení při dostatečném 

chlazení. Akumulátor nelze přebít a tím pádem ani poškodit. Laboratorní model ztratil při 

120 cyklech pouhé 2 % kapacity. Prakticky využitelná kapacita článku by měla být 1 až 2 

kWh/kg. (26) (27) 
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3.1.1.7 Tabulkové zhodnocení parametrů současně používaných akumulátorů 

V následující tabulce budou porovnána data, dostatečná k následnému výpočtu. Data 

nejsou přímo od výrobců, ale z různých prací, které se zabývají akumulátory, nebo 

hybridními pohony. V současnosti tudíž při tak rychlém technickém vývoji mohou být 

špičkové akumulátory se svými vlastnostmi mnohem dál.  

 Pb-PbO2 NiCd NiMH Na-

NiCl2 

Li-ion Li –FePo4 

Měrná energie [Wh/kg] 30-40 40-60 60-80 120 100-200 90-110 

Trvalý výkon [W/kg] 75 120 200 180 220 200 

Vybíjení za měsíc [%] 8 20 30 0 5 5 

Životnost [cykly] 500 800 800 900 400-4000 2000-7000 

Účinnost [%] 70 83% 80% 90% 90% 90% 

Tabulka 1: Zhodnocení parametrů současně používaných akumulátorů 

3.1.1.8  Nabíjení a životnost elektrochemických akumulátorů 

U elektrochemických akumulátorů představuje problém dlouhý čas dobíjení, který 

v běžném provozu není akceptovatelný. Při zastavování vozidla vzniká velký výkon, který 

akumulátory nemusí za relativně krátkou dobu vstřebat. Tato vlastnost se liší u 

jednotlivých typů elektrochemických akumulátorů. Nejčastěji se hodnota dobíjecího 

proudu pohybuje mezi 0,1-2 C (C-kapacita baterie[Ah]). Tyto hodnoty dobíjecích proudů 

je možné u některých akumulátorů ještě zvýšit, pokud to schválil výrobce. U těchto rychle 

nabíjecích akumulátorů se musí hlídat teplota, která nesmí překročit výrobcem stanovenou 

mez. Nabíjení je řízeno „inteligentní“ nabíječkou, kdy je dobíjecí proud závislý na napětí 

článku. Při rychlém dobíjecím režimu akumulátor výrazně více ztrácí svoji kapacitu a 

životnost v počtech cyklů než při normálním režimu. Na životnost má vliv i hloubka 

vybíjení. V následující tabulce jsou ukázky, jak se mění životnost baterie s hloubkou vybití 

a nabíjecím napětím. Na kapacitu akumulátorů má vliv i okolní teplota, jak je známo 

s jejím klesáním, klesá i kapacita akumulátoru. V praxi se proto používá kombinace více 

sekundárních zdrojů. Například elektrochemický akumulátor a superkapacitor, který 

dokáže rychle akumulovat velký proud za krátkou dobu. (22) 

Hloubka vybití Počet cyklů 

100% 300 – 500 

50% 1200 – 1500 

25% 2000 – 2500 

10% 3750 - 4700 

Tabulka 2: Životnost Li-ion akumulátorů v závislosti na hloubce vybití (28) 
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Nápájecí napětí [V] Počet cyklů Kapacita při plném nabití 

4,3 150 – 250 110 % 

4,2 300 – 500  100 % 

4,1 600 - 1000 90 % 

4 1200 – 2000 70 % 

3,92 2400 - 4000 50 % 

Tabulka 3: Závislost životnosti akumulátoru na nabíjecím napětí (28) 

3.1.2 Superkapacitor 

Superkapacitor je prvek, který oproti elektrochemickým akumulátorům může 

akumulovat, anebo podávat velké výkony za krátký čas. Superkapacitor je ve svém 

principu elektrolytický kondenzátor vyrobený speciální technologií, díky níž může 

superkapacitor dosahovat obrovské kapacity v řádu stovek až tisíců faradů. Materiálem 

budoucnosti jsou uhlíkové nanotrubice, které ještě zvyšují plochu částic. V blízké době by 

měla anglická firma SuperCapacitor Materials představit superkapacitory nové generace, 

které by mohly dosahovat až 50 Wh/kg.  Kvůli možnému průrazu superkapacitoru se jeho 

napětí pohybuje mezi 2,3 – 2,7 V. Hustota energie na jednotku hmotnosti se u 

superkapacitoru pohybuje od jednotek Wh/kg až do hodnoty přibližně 15 Wh/kg. Hustota 

energie na jednotku objemu je pak maximálně do 20 Wh/l. Kapacitor dokáže oproti 

elektrochemickým akumulátorům podávat velké měrné výkony a to až 10 kW/kg, což je 

dáno velkými vybíjecími a nabíjecími proudy, díky malému vnitřnímu odporu. 

Superkapacitor oproti akumulátoru nemění energii na chemickou. Výsledkem je krátký 

nabíjecí čas, který se pohybuje od několika vteřin až po 300 vteřin. Kapacita 

superkapacitoru není závislá na okolní teplotě. Provozní teplota bývá mezi -40 až +85 °C. 

(24) (29) (30) 

V praxi se jednotlivé superkapacitory řadí sério-paralelně z důvodu nízkého napětí 

jednoho superkapacitoru. Superkapacitor má vyšší životnost, a to okolo 500 000 – 1 000 

000 cyklů. Konec životnosti superkapacitoru je dán poklesem kapacity pod 80 % 

jmenovité kapacity, nebo vzrůstem odporu superkapacitoru na dvojnásobek. Životnost 

superkapacitoru je také omezena teplotou prostředí. Při teplotě 25 °C by měla být životnost 

10 let, avšak s každým zvýšením teploty o 10 °C se zkracuje životnost superkapacitoru o 

polovinu. Superkapacitor trpí poměrně velkým samovybíjením. Účinnost superkapacitoru 

je až 98 %. Superkapacitor je dnes využíván v MHD, kde ho téměř každý výrobce nabízí 

pro využití v tramvajích, trolejbusech a v metru. V Ostravě superkapacitor využívají nové 

trolejbusy a slouží hlavně k vyrovnání výkonových špiček. (24) (29) (31) 

http://www.supercapacitormaterials.com/
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3.2 Trakční motory 

Pro trakční motory se využívají různé elektrické stroje. V následujících kapitolách si 

představíme druhy trakčních motorů tak, jak šli historicky za sebou. Jednotlivé stroje mají 

své výhody a nevýhody.  

3.2.1 Stejnoměrné stroje 

Stejnosměrné stroje jsou historicky nejstarší a nejpoužívanější, jelikož bylo možné je 

jednoduše regulovat. Stejnosměrný sériový stroj byl využíván pro svou dokonalou trakční 

charakteristiku. Později se začaly používat stejnosměrné stroje s cizím buzením, a to z 

důvodu lepší regulace. V režimu EDB s rekuperací se vždy využívá trakční motor jako cize 

buzené dynamo. Účinnost nejpoužívanějšího trakčního motoru u ČKD Te 015 se pohybuje 

mezi 90 a 95 %. Společnost CZ LOKO a.s. uvádí u lokomotiv vybavených těmito motory 

servisní interval 10 000 km. (32) (33) 

3.2.2 Asynchronní motor 

Asynchronní motor se v železniční dopravě v Československu začal používat na 

přelomu 80. a 90. let. Mezi jeho nesporné výhody patří „bezúdržbovost“, která je dána tím, 

že nemá komutátor, na kterém by se udržovaly uhlíky. Točivý moment kotvě předává 

magnetická indukce. Mezi jeho další výhody patří menší hmotnost a rozměry oproti 

stejnosměrnému motoru, který by dodával stejný výkon. Motor je už řízen složitější 

výkonovou elektronikou, tzv. trakčními střídači. (34) 

    
    

 
        (1) 

    = otáčky magnetického pole [min
-1

] 

 f = frekvence přívodního napětí [Hz] 

   = počet polpárů. [-] 

Ze vzorečku vidíme, že otáčky magnetického pole se dají měnit změnou frekvence 

napájení, anebo počtem polpárů. V praxi je využívaný spíše první způsob. Zjednodušeně 

řečeno moment motoru se mění napětím a otáčky frekvencí. Generátorický chod nastává, 

když jsou otáčky kotvy větší než otáčky magnetického pole. Motory pracují s vyššími 

otáčkami a používají se ve spojení s převodovkou. Účinnost motoru se pohybuje okolo 95 

%. 
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3.2.3 Synchronní motor s ornamentními magnety PMSM  

Tento motor má podobnou konstrukci jako motory asynchronní. Rozdíl je v kotvě, 

která obsahuje permanentní magnety. Otáčky kotvy jsou pak stejné jako otáčky 

magnetického pole. Tyto motory jsou pak pomaluběžné, a používají se pro pohon nápravy 

přímo bez převodovky. Dokáží vyvinout ještě větší točivý moment při menších rozměrech 

než asynchronní motory. Kvůli koncentraci většího výkonu do menšího motoru se už musí 

používat vodní chlazení. Konstrukčně se vyrábí s vnitřním anebo vnějším rotorem. (35) 

Celkově lze výhody trakčních pohonů se PMSM shrnout do těchto bodů:  

- výrazná úspora objemu a hmotnosti oproti pohonům s asynchronními motory, u 

stejnosměrných motorů až 3x; 

- možnost konstrukce výkonných pomaluběžných motorů vhodných pro pohony bez 

převodovek;  

- velká momentová přetížitelnost (až 3x);  

- vyšší účinnost oproti asynchronnímu motoru vlivem absence jalových ztrát v 

rotoru, tj. až 97 %; 

- nepřetržitá pohotovost motoru pro přechod do režimu elektrodynamické brzdy. (35) 

3.3 Trakční měniče 

Trakční měniče fungují jako spínací prvky v řízených usměrňovačích a v měničích 

napětí. Jako první se začal používat tyristor, který je nyní k dispozici pro proudy řádu 

kiloampér a pro napětí řádu kilovoltů, a je použitelný pro frekvence až do stovek hertzů. 

Běžný tyristor nelze vypnout, zůstává otevřený, dokud je na něm napětí (do průchodu 

střídavého napětí nulou). Pro měniče napětí byly vyvinuty tyristory, které lze vypnout 

impulsem záporného napětí přivedeného do řídící elektrody. Označují se zkratkou GTO 

(Gate Turn Off). Při vypínání ale vznikají značné výkonové ztráty, hrozí zničení součástky. 

Na ně navazují modernější IGCT (Integrated Gate Commutated Thyristor), které obsahují 

integrovaný řídící obvod. Ten musí být v těsné blízkosti řídícího prvku. Vypnutí je velmi 

rychlé, čímž odpadají problémy s nadměrným ohřevem při vypnutí. Dále je možné 

používat vyšší spínací frekvence. Tyto součástky lze používat až do napětí 6 kV s 

maximálním proudem až 6 kA. Pro zvýšení maximálního napětí se dají řadit do série. Při 

zapínání nebo vypínání výkonových polovodičových spínačů nastává stav jejich 

částečného otevření. Při něm vznikají velké výkonové ztráty (až ¼ maximálního spínaného 

výkonu). Sepnutí nebo rozepnutí musí proběhnout velmi rychle, jelikož tento „pootevřený“ 
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stav nesmí nastat trvale. IGCT tyristory jsou u nás použity na přímených soupravách řady 

560. Výhodou tyristorů IGCT je menší složitost a větší robustnost po stránce napěťového a 

proudového zatížení a případného přetížení. Součástka IGCT se vyznačuje nižším 

ztrátovým výkonem 1,9 % oproti tranzistorům IGBT 2,5 % (měřeno na střídači s 

parametry spínací frekvence 840 Hz, proud 1 000 A a vstupní napětí 4 840 V). (36) 

Unipolární tranzistory (FET – Field Effect Tranzistor) s nekonečným vstupním 

odporem jsou použitelné zhruba do 1000 V a 1000 A. U těchto součástek výrobce definuje 

tzn. bezpečnou zónu. Velký proud a velké napětí nemohou být na tranzistoru současně. 

Vstupní elektroda se chová jako kondenzátor s kapacitou řádu jednotek nanofaradů. 

Nevýhody tranzistorových spínačů odstraňuje poměrně nová spínací součástka IGBT 

(Insulated Gate Bipolar Tranzistor). Jedná se o bipolární tranzistor s izolovanou řídící 

elektrodou, který v sobě spojuje jejich výhody. Na straně vstupu má vlastnosti podobné 

tranzistoru FET – nekonečný vstupní odpor. Na výstupní straně má vlastnosti bipolárního 

tranzistoru – je dostatečně proudově i napěťově zatížitelný. IGBT lze řadit paralelně za 

účelem zvýšení maximálního pracovního proudu. Pro řízení IGBT se vyrábějí speciální 

budiče, které zajišťují dosažení maximální rychlosti sepnutí. Rychlost sepnutí je velká, 

řádově desetiny mikrosekundy. Má na ni vliv hlavně nabíjení a vybíjení kapacity řídící 

elektrody. V budičích IGBT se tvaruje průběh napětí řídící elektrody. (36) 

Výhodou IGBT je možnost dosáhnout určitého stupně integrace obvodů v modulu, tj. 

realizace inteligentního modulu. Další výhodou je galvanické oddělení výkonové části od 

chladiče a snadnější provedení kapalinového chlazení. Budiče pro IGBT jsou jednodušší a 

mají menší spotřebu. U IGBT lze zavést efektivní ochranu proti zkratu prostřednictvím 

snímání úbytku napětí na součástce. (36) 

 

Obrázek 11: Volt – ampérové charakteristiky různých spínacích prvků. (37) 
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4 Analýza provozu METRANS v železniční stanici Česká 

Třebová 

4.1 Stavebně technické řešení 

Železniční stanice Česká Třebová je z hlediska dopravního provozu rozčleněna do 

šesti kolejových skupin (vjezdová, směrová, odjezdová, osobní, Rn-vyloučená, odstavná), 

které jsou řízeny z pěti dopravních stanovišť sedmi výpravčími a dvěma signalisty. Celý 

provozní obvod České Třebové má na starosti přednosta stanice. V mé práci nás bude 

zajímat hlavně skupina vjezdová, směrová, odjezdová, terminál METRANS a jižní 

spojovací kolej, na kterých v podstatě probíhá provoz zálohy METRANS, který bude 

zpracován v další kapitole. Nákladní obvod je řešen jako sériová seřaďovací stanice. Ke 

směrové skupině je paralelně řazena vlečka METRANS. Výhodou je, že většina posunu 

probíhá vždy po spádu, jelikož výškový rozdíl mezi vjezdovou skupinou a odjezdovou 

skupinou je cca 17 m. Každá skupina je stavena v mírném klesání, vjezdová 2‰, směrová 

2,3‰, odjezdová 2‰, terminál 0‰ a větší klesání probíhá jen na spojkách mezi nimi.  

Z důvodů různorodých podkladů pro zpracovaní sklonových a směrových parametrů 

uzlu Česka Třebová jsem byl nucen zavést si vlastní kilometrické značení, jelikož se zde 

kilometrická poloha mění celkem 6krát a spojovací koleje (severní, jižní 100. atd.) jsou 

značeny od 0 km. Dále mi velice pomáhal portál mapy.cz, který dokáže měřit vzdálenosti 

s velice velkou přesností. Jako příklad uvedu, kolej č. 901 na terminálu METRANS, která 

je ohraničena návěstidly Se 902 v km 0,375 a Se 913 v km 1,259. Délka koleje je tedy 884 

m a funkce měření vzdálenosti v aplikaci mapy.cz ukazuje 882 m. Odchylka je teda 0,2 %. 

 

Obrázek 12: Ukázka měření vzdálenosti na portálu mapy.cz. (38) 
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K terminálu METRANS jsem nezískal žádnou technickou dokumentaci o velikostech 

sklonů a oblouků, jen ústní sdělení o hodnotách sklonu. Proto jsem byl nucen změřit si 

sklony i oblouky vlastním měřením. 

K měření sklonu se mi bohužel nepodařilo sehnat nivelační přístroj, který by byl na 

měření vhodnější, jelikož reálná kolej může být v některých místech propadlá. Abych 

zmírnil toto riziko, použil jsem k měření nejdelší vodováhu (2 m). S měřením mi pomáhal 

kolega. Bylo nutno zajistit, aby odečítaná hodnota rozdílů výšky byla vždy brána z vrcholu 

temene kolejnice, jelikož hlava kolejnice není rovná. 

 

Obrázek 14 Ukázka měření sklonu pomocí vodováhy a posuvného měřidla (vlastní fotografie) 

Sklon koleje se v praxi počítá dle vzorce: (39) 

     
 

 
     

 

    
                      (2) 

    sklon [‰] 

    převýšení tratě (určí posuvné měřidlo) [m] 

    průmět délky sklonového úseku do vodorovné roviny (délka vodováhy) [m] 

Velikost oblouku jsem počítal pomocí kruhové úseče. Délku tětivy a výšku úseče jsem 

získal z portálu mapy.cz 
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Na obrázku č. 14 vidíme, že délka tětivy je 84 m (měření č.1), výška úseče je 4m (měření 

č.3), která je kolmá na tětivu v polovině tětivy 42m (měření č. 2).  

    
  

  
 

 

 
  

   

   
 

 

 
                 (2) 

    poloměr oblouku [m] 

    délka tětivy [m] 

    výška úseče [m] 

 

Obrázek 14 Měření délky tětivy a výšky úseče (38) 

4.1.1 Sklonové poměry a oblouky na terminálu METRANS  

Pro zjednodušení jsem si nahradil terminál jedinou kolejí a to kolejí č. 906, na které 

jsem prováděl měření sklonů a poloměrů oblouků. Výsledné sklony a oblouky prezentují 

následné tabulky. Začátek kilometráže jsem kvůli usnadnění budoucí orientace v ujeté 

vzdálenosti posunovou lokomotivou METRANS a její zjištění polohy v kolejišti umístil do 

hrotu srdcovky výhybky č. 128 (odbočná výhybka na vlečku). 
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Sklonové poměry terminálu Metrans 

Poznámka  Začátek Konec  L 

úseku 

Sklon Opačný 

směr 

od srdcovky poslední výměny [km] [km] [km] [‰] [‰] 

  0 0,21 0,21 -1,5 1,5 

 ranžírka 0,234 0,21 0,24 0,03 -10 10 

  0,24 0,3 0,06 -15 15 

  0,3 0,41 0,11 -17 17 

  0,41 0,44 0,03 -14 14 

 0,468 brána jeřábu 1 0,44 0,468 0,028 -9 9 

 1,168 brána jeřábu 2 0,468 1,168 0,7 -0,5 0,5 

  1,168 1,181 0,013 -7 7 

  1,181 1,249 0,068 -17 17 

  1,249 1,276 0,027 -16 16 

  1,276 1,356 0,08 -14 14 

 1,42  ranžírka šturc 1,356 1,4 0,044 -13 13 

 1,54 šturc 1,4 1,54 0,14 -8 8 

Tabulka 4: Naměřené sklony na terminálu METRANS 

Přehled oblouků na terminálu METRANS 

Začátek Konec  L 

úseku 

poloměr Směr Náhradní 

s. 

Protisměrný 

oblouk * 1,5 

[km] [km] [km] [m] [-] [‰] [‰] [‰] op. 

směr 

0,04 0,165 0,125 180 L 3,333333  5 

0,165 0,221 0,056 200 R 3 4,5  

0,277 0,332 0,055 200 R 3   

0,375 0,436 0,061 270 R 2,222222   

1,246 1,33 0,084 225 R 2,666667  4 

1,33 1,374 0,044 300 L 2 3  

1,377 1,429 0,052 270 L 2,222222   

Tabulka 5: Naměřené velikosti oblouků na terminálu METRANS 

4.1.2 Sklonové poměry uzlu Česká Třebová 

Sklonové poměry v uzlu Česká Třebová mi ochotně poskytlo SŽDC. Jelikož se ve 

stanicích jednalo jen o průjezdné koleje, nebyly tyto poskytnuté materiály zcela ideální. 

Další potřebné sklony a velikosti oblouků jsem si dohledal ve staničním řádu a příslušných 

přílohách, například sklonové poměry svážného pahrbku jsou v příloze č 11. SŘ – Pokyny 

pro posun na spádovišti. Tyto potřebné informace o sklonech jsem dopočítával 

individuálně při výpočtu tachogramu, jelikož jsem dopředu nevěděl, kudy posunová 

lokomotiva pojede.  

 



34 

 

4.2 Práce posunové lokomotivy 

Posunové lokomotivy na vlečce tvoří dvě lokomotivy řady 740 vyráběné firmou ČKD 

Praha v 70. letech. Posunové lokomotivy se zpravidla každé pondělí střídají. První 

posunová lokomotiva začíná svůj týdenní provoz na terminálu a druhá odjíždí na zbrojení a 

periodickou údržbu do depa Česká Třebová a potom je odstavena na terminálu METRANS 

ve kusé koleji, kde je připojena k elektrickému ohřevu. Mohou nastat i provozní situace, 

kdy je jedna lokomotiva po delší dobu odstavena z důvodu závady. V tomto případě je 

zapůjčena lokomotiva z pražského terminálu. 

Posunové lokomotivy METRANS nejčastěji vykonávají následující druhy posunu:  

- Stahovaní ložených souprav od příjezdových vlaků ze 109 a 111 koleje do 

terminálu. 

- Stahování většinou prázdných odstavených souprav ze 101. až 114. koleje přes 

jižní spojovací kolej spodem do terminálu, anebo přestavením soupravy na 

vjezdovém nádraží na 109. a 111. kolej. V případě plných kolejí 109 a 111 

vjezdového nádraží se odstavují ložené soupravy i na koleje 101 až 114. V tomto 

případě posunová lokomotiva posunuje s hmotností maximálně 1200 – 1400 tun, 

což je dáno větším stoupáním v jižní koleji a trvalou tažnou silou 133kN 

lokomotivy řady 740. V případě těžšího vlaku stahuje ve většině případů soupravu 

společnost METRANS Rail elektrickou lokomotivou TRAXX řady 386 

s maximální trvale neomezenou tažnou silou 300kN (z praxe postačuje na 2000 tun 

vlak 200kN). V omezeném případě pak spojí síly posunové lokomotivy 

METRANS a ČDC. V tomto případě by nová elektrická hybridní posunová 

lokomotiva vyřešila problém najímání jiných společností. 

- Odstavovaní prázdných souprav z terminálu – spodem do jižní koleje a pak na 

vjezdové nádraží koleje 101 až 114. 

- Odstavování prázdných souprav z terminálu do jižní koleje, do odjezdové skupiny a 

na střed na koleje 231 a 232. Při mém měření tato možnost nebyla využita. 

- Pod hrb se odstavují zpravidla jednotlivé vozy nebo skupiny několika vozů 

(správky, vozy s ruční brzdou, které se doplňují do souprav na Rakousko, kde musí 

mít vlak určitý počet ručních brzd). 

- Velice mimořádně, např. z důvodů vánočních svátků, se prázdné soupravy 

odstavují i do odjezdové skupiny. 
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 Pro snadnější přehled přidávám obrázek všech možných jízdních cest posunové 

lokomotivy. V obrázku není nakreslena jízdní cesta do depa na zbrojení a údržbu. Do depa 

se jede z odjezdové skupiny paralelní kolejí k směrové skupině, a to jednou za 14 dní.  

4.3 Provozně technické parametry současné posunové lokomotivy 

Posunové lokomotivy firmy METRANS v České Třebové tvoří motorové lokomotivy 

řady 740 inventárních čísel 513 a 749. Je to lokomotiva kapotová s postranními ochozy a 

jednou kabinou strojvedoucího. Technické parametry přibližuje následující tabulka: 

Základní technické údaje 

Výrobce ČKD 

Rozchod 1 435 mm 

Uspořádání dvojkolí  Bó Bó 

Maximální rychlost 70 km/h 

Jmenovitý výkon spalovacího motoru 883 kW při 1250 ot./min 

Max. tažná síla 216 kN 

Trvalá tažná síla 

Při rychlosti 

133 kN 

18 km/h 

Přenos výkonu Elektrický DC/DC, 780 kW 

Spalovací motor K 6 S 230 DR 

Zásoby paliva 4 000 l 

Převodový poměr 78 : 15 

Hmotnost ve službě 72 t 

Hmotnost na nápravu 18 t 

Délka přes nárazníky 13 580 mm 

Vzdálenost otočných čepů 6 700 mm 

Rozvor podvozku 2 400 mm 

Šířka lokomotivy 3 130 mm 

Výška lokomotivy na TK 4 359 mm 

Průměr kol (nových 1 000 mm 

Min. poloměr oblouků 80 m 
Tabulka 6: Základní technické parametry lokomotivy řady 740 (40) 

Obrázek 15 Schéma práce posunovací lokomotivy METRANS v uzlu Česká Třebová (vlastní tvorba) 
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Z knihy předávky stroje 740.513 se mi podařilo získat ujeté vzdálenosti na jednotlivé 

směny v období 19.2 až 1.4.2017. V té době záloha pracovala na osmi-hodinové směny. 

V současné době pracuje záloha na dvanácti-hodinové směny. 

 Ujetá vzdálenost  

Směna  Průměr  Max min 

 [km] [km] [km] 

Noční 22 42 9 

Ranní 21,73333 35 12 

Odpolední 24,53333 42 12 

24h 68,26667 87 38 

počet dní v provozu: 15 

Tabulka 7: Průměrná ujetá vzdálenost posunové lokomotivy za období 15 dnů. 

Průměrný denní proběh lokomotivy byl minulý rok podle dat z rychloměru 68 km. 

Vytvořil jsem tabulku i s ujetými vzdálenostmi pro obě posunovací lokomotivy v České 

Třebové pomocí dat z GPS. Data jsou z období 1.1.2018 až 12.4.2018. V tomto období 

jsem už nezaznamenal výpadky GPS, proto by mohla být data z GPS poměrně přesná. 

 Počet ujetých km od 1. 1. 2018 – 12. 4. 2018  

Data dle GPS 

Měsíc 740.513 740.749 Celkem počet dní v měsíci denní průměr 

 [km] [km] [km] [-] [km] 

Leden 591 1338 1929 31 62,22581 

Únor 987 651 1638 28 58,5 

Březen 963 1164 2127 31 68,6129 

Duben do 12. dne 53 707 760 12 63,33333 

Max. denní proběh 103 99 Průměr za období 1.1. -12.4. 63,17 

Tabulka 8: Průměrná ujetá vzdálenost posunové lokomotivy za období 1.1 – 14.4 2018 

Při porovnání obou tabulek můžeme vidět, že ujetá průměrná denní vzdálenost mírně 

klesla, ale maximální hodnota stoupla až na 103 km u stroje 740.513 a na 99 km u stroje 

740.749 oproti maximu z roku 2017 stroje 740.513, které bylo 87 km za den.  

I když společnosti METRANS rostou výkony a z České Třebové jezdí více relací 

(nově např. Polsko), průměrná denní ujetá vzdálenost zůstává téměř stejná. To je dáno tím, 

že nově část vlaků, která byla překládána v České Třebové, pokračuje z německých 

přístavů dál na Slovensko, aniž by s nimi bylo manipulováno. Při viditelném nárůstu 

maximálních hodnot ujetých kilometru zálohou je jednoznačné, že roste rozptyl ujetých 

kilometrů v závislosti na dnu v týdnu.  
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Pro zajímavost mi poskytl pan Šimral údaje o posunovací lokomotivě na pražském 

terminálu. Pražská posunovací lokomotiva ujede průměrně 80 km denně a má spotřebu 4 l 

nafty na 1 km. Pražská záloha jezdí pouze po terminálu a na síť SŽDC se až na naprosté 

výjimky nedostane. Její práce je hlavně půlit soupravy pod jeřáby a manipulovat se 

správkovými vozy, což je příčinou zvýšené spotřeby. 

 

Obrázek 16: Ukázka reálného pojíždění posunovací lokomotivy METRANS po uzlu Česká Třebová pomocí sledovaní 

vozidla GPS. 
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4.3.1 Spotřeba posunovací lokomotivy METRANS v České Třebové 

Z interních informací jsem zpracoval graf měrné spotřeby paliva na kilometr. 

Lokomotivy začínají po údržbě vždy s plnou nádrží. Při dalším tankování se do knihy 

tankování zaznamená ujetá vzdálenost podle rychloměru. 

 

Obrázek 17 :Graf porovnání měrné spotřeby lokomotiv v různém období. 

Z grafu lze vyčíst, že spotřeba lokomotiv záležela na ročním období a příslušném 

počasí. Elektrický ohřev lokomotiv byl odmontován až koncem února roku 2017. Z toho 

vyplývá, že spotřeba paliva lokomotiv odpovídá cca třem litrům na 1 km posunu. Zvýšená 

spotřeba v období leden až únor je připsána protáčení spalovacího motoru v chladném 

období.  
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5 Návrh parametrů lokomotivy  

Vize společnosti METRANS je taková, že nová lokomotiva vznikne formou 

modernizace lokomotiv řady 740 s parametry:  

Výkon na obvodě kol: 600 kW 

Napětí baterie 600 V 

Kapacita akumulátoru 1000 Ah 

Využitelnost akumulátoru 300kWh 

Tabulka 9: Žádoucí parametry lokomotivy řady 740 po modernizaci  

Mělo by se jednat o čistě akumulátorovou lokomotivu, u které se budou boxy 

s bateriemi měnit pomocí jeřábů na kontejnery. Tyto boxy se budou dobíjet z věřené sítě a 

rekuperací brzdné energie. Výhoda této vize je, že se nemusí řešit více systémovost 

(budoucí konverze napájecí soustavy z 3kV stejnosměrného proudu na 25kV a 50Hz 

střídavého proudu) a lokomotiva se nemusí schvalovat jako elektrická. 

Dle mého názoru by se mělo jednat o elektrickou lokomotivu s akumulátorem, který se 

bude dobíjet z troleje a z rekuperace brzdné energie. Výhoda mojí verze spočívá v tom, že 

by bylo možné využít tuto lokomotivu i v traťové službě (vyšší výkon, traťové použití pro 

uvízlé vlaky, odstavování souprav v Opatově, ztráta času výměnou akumulátoru.) 

U vize společnosti METRANS budu zjišťovat, na jaký dojezd bude stačit jimi 

navržená baterie. U mé vize navrhnu velikost akumulátoru pro obsluhu kolejí bez 

trolejového vedení.  

Nová lokomotiva by měla mít hmotnost minimálně 80 tun, individuálně řízené trakční 

motory s dostatečně dimenzováním chlazením, minimální rozjezdovou sílu 250kN, a 

trvalou tažnou sílu 220kN při nízké trvalé rychlosti. Tyto hodnoty vychází z praktických 

jízd silnější lokomotivy TRAXX (84 tun). 

5.1 Energetická bilance a účinnosti jednotlivých komponentů. 

Pro určení vlastní spotřeby vozidla a různých pomocných pohonů jsem použil vlastní 

měření pomocí diagnostických funkcí lokomotivy TRAXX. Dále jsem využil různých 

materiálů, například – návodů, technických listů, štítku apod. k jednotlivým komponentům.  
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5.1.1 Vlastní spotřeba 

Vlastní spotřeba lokomotivy se skládá z napájení palubní sítě lokomotivy (displeje, 

poziční osvětlení), napájení brzdných modulů, řídících karet a počítačů a další různé 

elektroniky (zabezpečovač, radiostanice), dále z vytápění a klimatizace stanoviště, ohřevu 

čelních skel, které má pro příklad maximální příkon téměř 3800 W a z napájení 

regulačních prvků trakčního obvodu (měničů). Lokomotiva Traxx má v tomto 

pohotovostním stavu příkon vztažen ke troleji 10kW. Při zapnutém topení a vyhřívání 

čelního skla stoupl příkon na přibližně 15kW. Lokomotiva má řídící počítač, který reguluje 

výkon topení i vyhřívání čelního skla v závislosti na venkovní teplotě, takže lze 

předpokládat, že lokomotiva netopila ani nevyhřívala čelní sklo na maximální výkon 

(teplota okolí se pohybovala okolo 15 °C).  

Pro účely své diplomové práce budu počítat s průměrným příkonem 12kW, a to včetně 

kompresoru jen pro spotřebu lokomotivy. Předpokládám, že nová lokomotiva bude mít 

těsnou vzduchotechniku. V provozu budu maximálně využívat rekuperační brzdění. Do 

vlastní spotřeby zahrnu i odhadnutou průměrnou spotřebu na chlazení, popř. vytápění 

elektrochemických akumulátorů. Využiji interní studie společnosti METRANS. Pro 

akumulátorovou lokomotivu volím příkon 4 kW, pro hybridní lokomotivu s menšími 

akumulátory příkon 1,5 kW. 

5.1.2. Spotřeba ventilátorů TM a kompresoru  

U trakčních měničů předpokládám, že by se mohly při nižším výkonu ochladit 

vzduchem, podobně jak u lokomotiv řady 163. K chlazení trakčních motorů lokomotiv 

Traxx jsou na lokomotivě instalovány čtyři ventilátory o výkonu 5,8 kW. To je celkem 

23,2 kW, které musí trvale uchladit 5600 kW na trakčních motorech. Jelikož ventilátory 

trakčních motorů u mé lokomotivy budou chladit trakční motory, a tak i trakční měniče, 

odborným odhadem určím, že maximální příkon ventilátorů bude 10 kW. Minimální 

odebíraný příkon při rozjezdu bude 4kW. Tato hodnota je stanovená vyšší, jelikož měniče 

při rozjezdu naskočí do „aktivního“ režimu a mají minimální vlastní spotřebu.  
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Chladící příkon tedy vypočítám pomocí funkce y=4+kx. Pří stání vozidla nebudou 

ventilátory a měniče odebírat žádnou energii. 

            
    

   
                 (3) 

         Příkon ventilátoru [kW] 

      Výkon na obvodě kol při jízdě výkonem i při dynamickém brzdění (max. 

 600kW) [kW] 

Lokomotiva TRAXX je vybavena kompresorem KNORR VV270T. Kompresor má 

plnící výkon 2400 l/min. Příkon lokomotivy TRAXX stoupl při sepnutí kompresoru 

z 10kW na 36kW. V dalších výpočtech budu uvažovat s příkonem 26 kW pro kompresor, 

jenž bude závislý na počtu plněných vozů. Následující tabulka ukazuje potřebnou energii 

k naplnění jednoho vozu vzduchem. 

Doba 

plnění 

Přepočet Počet vozů Příkon 

kompresoru 

Spotřeba 

celkem 

Spotřeba na 1 

vůz 

[min:s] [hod] [-] [kW] [kWh] [kWh] 

6min:30s 0,1083 24 26 2,8158 0,117325 

6min:45s 0,1125 25 26 2,925 0,117 

Průměrná spotřeba na naplnění 1 vozu: 0,117163 

Tabulka 10: Potřebná energie k naplnění jednoho vozu. 

Jelikož souprava bývá netěsná, doplňuje kompresor každých 15 minut jímky po dobu 

45 sekund. Při jednom zabrzdění o 0,8bar a obdržení sepne kompresor na 60 sekund. Pro 

každou jízdu posunového dílu budu počítat s jedním zabrněním na zastavení. Na úpravu 

rychlosti strojvedoucí brzdí většinou přímočinnou brzdou. U své hybridní lokomotivy budu 

počítat se stejným kompresorem jako lokomotiva Traxx. Následující tabulka ukazuje, kolik 

spotřebuje energie jeden vůz v závislosti na čase a jednom zastavení. 

Doba 

plnění 

Přepočet Počet vozů Příkon 

kompresoru 

Spotřeba 

celkem 

spotřeba na 1 

vůz 

[s] [hod] [-] [kW] [kWh] [kWh] 

45s 0,0125 25 26 0,325 0,013 

60s 0,016667 25 26 0,433333 0,017333 

Tabulka 11: Potřebná energie na udržení tlaku každých 15min a na 1 zabrzdění. 
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5.1.2 Účinnost jednotlivých komponentů vozidla 

V této kapitole shrnu informace uváděné v předchozích částech práce. Bude se jednat o 

účinnosti jednotlivých prvků trakčního obvodu. Rozeberu zvlášť čistě akumulátorové 

vozidlo a zvlášť čistě hybridní lokomotivu. Akumulátorová lokomotiva by měla být navíc 

vybavena superkapacitory nebo brzdovým odporníkem, jelikož elektrochemická baterie by 

nemusela pojmout špičkové hodnoty brzdné energie. Kdyby ano, projevilo by se to určitě 

na životnosti akumulátoru. Ve své práci budu uvažovat, že je akumulátorová lokomotiva 

vybavená elektrochemickou baterií a superkapacitory, které budou tvořit jeden konstrukční 

celek. Hybridní lokomotiva bude vybavena akumulátorem a superkapacitorem, které, 

stejně jako u lokomotivy akumulátorové, budou tvořit jeden konstrukční celek, který však 

bude menší. V provozu bude hybridní lokomotiva rekuperovanou energii vracet přednostně 

do akumulátorů. Při plně nabitých akumulátorech může při jízdě pod trolejovým vedením 

vracet elektrickou energii zpátky do sítě. Při posunu mimo trolejové vedení jezdí pomalou 

rychlostí, na terminálu je maximální rychlost 20 km/h a pod svažným pahrbkem vzhledem 

ke kolejovým brzdám též maximálně 20 km/h. 

5.1.2.1 Trakční schéma akumulátorové lokomotivy. 

Účinnost nabíjení akumulátorů ze sítě jsem stanovil na 95 %, jelikož akumulátor bude 

nabíjen rovnoměrně malými proudy. Tento druh nabíjení by se měl projevit i na životnosti 

akumulátoru. S ohledem na životnost baterií budu počítat s využitelností 50 % kapacity 

baterie. Akumulátor energie je tvořen elektrochemickým akumulátorem a super-

kapacitorem. U měniče pomocných pohonů neudávám účinnost, jelikož byl měřen příkon 

pro vlastní spotřebu, což znamená, že je do něj účinnost již započítaná. Příkon ventilátorů 

je dán vzorcem (3) a to od 4 do 10kW v závislosti na výkonu trakčních motorů. Například 

lokomotiva řady 380 má výkon ventilátorů 4 x 3 kW = 12 kW na 6,4 MW výkonu. Příkon 

na vytápění/ chlazení akumulátorů je 4 kW připočten k příkonu vlastní spotřeby. 

 

Obrázek 18: Zjednodušený trakční obvod akumulátorové lokomotivy (vlastní tvorba) 
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5.1.2.2 Trakční schéma hybridní lokomotivy. 

Trakční obvod hybridní lokomotivy se skládá principiálně ze stejných prvků jako 

trakční obvod akumulátorové lokomotivy. Účinnost komponentů je stejná jako u 

akumulátorové lokomotivy. Jediný rozdíl je, že je možné napájet trakční motor přímo z 

trolejového vedení a dobíjet akumulátor přímo ze sítě. Přednostně budu rekuperovat do 

akumulátorů. 

 

Obrázek 19 : Zjednodušený trakční obvod hybridní lokomotivy (vlastní tvorba) 

  



44 

 

6 Tachogram jízdy 

Pro výpočet, budu potřebovat redukovaný sklon posunových cest. Dále budu tvořit 

tachogramy s časovým krokem. Tachogramy vytvořím pomocí analýzy digitálních dat z 

GPS. Na digitálním záznamu podle GPS je rychlost závislá na čase V=f(T).  

Digitální záznam jízdy lze přibližovat a sice tak, že lze odečítat rychlost každou 

vteřinu. Při odečítání dat do excelového souboru jsem postupoval tak, abych místa s vetší 

změnou rychlostí pokryl časovým intervalem 2 až 6 sekund. Při ustálené rychlosti anebo 

při lineárním zrychlovaní jsem využil interval 6 až 15 sekund.  

 

Obrázek 20 : Záznam rychlosti vozidla v závislosti na čase. Červená čára značí rychlost a modrá nadmořskou výšku. 

(Zdroj: www.poloha.vozu.cz – interní zdroj METRANS) 

6.1  Posunové cesty  

Posunové cesty jsem zpracoval z podkladů SŽDC a pomocí vlastního měření a portálu 

mapy.cz. Ve výpočtech v tabulkovém programu Excel jsem si spočítal redukované sklony 

pro úseky, které budou s jistotou projížděny. U některých posunových cest jsem si 

redukované sklony spočítal až pro konkrétní tachogram. 

6.1.1 Výpočet odporu oblouku 

Při průjezdu oblouku vznikají tečné reakce mezi kolem a kolejnicí, které odchylují 

vozidlo z přímého směru. Tyto reakce působí jako pasivní odpor. V praxi se odpor oblouku 

nahrazuje hodnotou přídavného sklonu. Pro tratě s normálním rozchodem 1435 mm se 

používá vzorec: (39) 

http://www.poloha.vozu.cz/
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            (4) 

       přidavný sklon oblouku [‰] 

    poloměr oblouku [m] 

U protisměrných oblouků se druhý navazující oblouk vynásobí koeficientem 1,5. 

Ukázka výpočtu náhradního sklonu oblouku a prvního řádku výpočtu pro terminál 

METRANS: 

Oblouky      Protisměrný oblouk *1,5 

     Náhradní sklon Opačný směr 

z. obl. 

[km] 

k.obl. 

[km] 

l 

[m] 

R 

[m] 

směr sobl. 

[‰] 

sobl. 

[‰] 

sobl. 

[‰] 

0,04 0,165 0,125 180 L 3,34  5 

0,165 0,221 0,056 200 R 3 4,5  

0,277 0,332 0,055 200 R 3   

Tabulka 12: Ukázka Tabulky výpočtu odporu oblouku. 

      
   

 
 

   

   
         

6.1.2 Redukovaný profil sklonu. 

Tento výpočet připočte přídavný sklon oblouku ke sklonu tratě. Tato úprava slouží 

ke zjednodušení následných trakčních výpočtů. Tunel se v uzlu Česká Třebová nenachází, 

proto se neprojeví ve výpočtu. Sklony jsem se snažil redukovat tak, abych podle 

návěstidel, za které musí posunovací lokomotiva zajet, oddělil obvody, kde posunovací 

lokomotiva posunuje. Příkladem uvedu, že terminál METRANS jsem rozdělil na pět částí. 

Prví část: začátek vlečky – seřaďovací návěstidlo Se 901; druhá část: seřaďovací 

návěstidlo Se 901 – brána trolejového vedení 1; třetí část: brána trolejového vedení 1 - 

brána trolejového vedení 2; čtvrtá část: brána trolejového vedení 2 – seřaďovací návěstidlo 

Se 914; pátá část: seřaďovací návěstidlo Se 914 – zarážedlo. 
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Ve své práci jsem redukoval sklony terminálu METRANS, jižní koleje, svážného 

pahrbku a spojku terminálu – jižní koleje. (39) 

    
               

       

   
 [‰]      (5) 

kde: 

     redukovaný sklon tratě [‰] 

     délka jednotlivých úseků [m] 

    = sklon sklonových úseků [‰] 

       přidavný sklon oblouku [‰]  

 k = k-tý oblouk ležící na počítaném úseku 

       délka oblouku příslušící počítanému úseku [m] 

Ukázka výpočtu redukovaného sklonu a prvního řádku výpočtu pro terminál 

METRANS, jedná se o úsek od začátku sklonu po seřaďovací návěstidlo Se 901: 

Pozn. z. 

úsek. 

[km] 

k. 

úsek. 

[km] 

L 

 [m] 

Sklon 

[‰] 

č. 

obl. 

z. obl. 

[km] 

k.obl. 

[km] 

l   [m] R 

[m] 

směr sobl. 

[‰] 

sobl. 

[‰] 

Začátek 

vlečky – 

seř. náv. 

Se901 

0 0,21 0,21 -1,5 1 0,04 0,165 0,125 180 L 3,33  

0,21 0,234 0,024 -10 2 0,165 0,221 0,056 200 R 3 4,5 

Redukovaný sklon: 0,4858 

Tabulka 13: Ukázka Tabulky výpočtu redukovaného sklonu 

   
                                          

        
       [‰] 

6.1.3. Výpočty náhradního sklonu se zahrnutím délky vlaku. 

Ve svých výpočtech jsem se rozhodl u souprav delších jak 200 m zahrnout vliv délky 

soupravy na výpočet okamžité hodnoty náhradního sklonu. Pro zjednodušení budu 

předpokládat, že se jedná o homogenní soupravy, jelikož se na terminálu posunuje 

z pravidla s celými soupravami anebo jednotlivými vozy, které jsou prázdné. Tento 

výpočet měl tu výhodu, že jsem nemusel interpolovat změnu sklonu. Vzhledem k různým 

kilometrážím jednotlivých obvodů, jsem počítal okamžitou hodnotu náhradního sklonu 

ručně. Výpočet vychází z váženého průměru sklonů. Vzorec můžeme pak napsat takto: 
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  [‰]         (6) 

kde: 

      náhradní sklon tratě se započtením délky vaku [‰] 

       délka jednotlivých úseků [m] 

       = sklon sklonových úseků [‰] 

      délka vlaku [m]  

6.2 Jízdní odpory a součinitel rotujících hmot 

Jízdní odpory a součinitel rotujících hmot jsem zjistil z odborné literatury. Hodnoty 

jsou následující: (39) 

- Součinitel rotujících hmot motorové lokomotivy s elektrickým přenosem výkonu 

ρ = 0,15 - 0,20 [-] ⇒ volím 0,15 

- Součinitel rotujících hmot nákladních vozů prázdných a ložených se pohybuje ρ = 

0,04 - 0,1 [-] ⇒ volím 0,07 

- Vozidlové odpory pro motorové lokomotivy, jsou valení kola po kolejnici (a), 

odpor v ložiskách (b) a odpor prostředí (c). 

oL [N/kN] [-] 

a 2,8 

b 0 

c 0,00085 

Tabulka 14: Vozidlové odpory pro lokomotivy řady 740 

- Vozidlové odpory pro nákladní vozy (vyberu střed mezi prázdnýma a loženýma, 

jelikož se souprava na sklonu 2‰ vždy rozjede): 

ODV [N/kN] [-] 

a 1,5 

b 0,0015 

c 0,0002 

Tabulka 15: Vozidlové odpory pro nákladové vozy 
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6.3 Výpočet tachogramu 

Tachogram představuje znázornění závislosti jízdy vozidla na nezávislém parametru. 

Tento parametr muže být čas, což způsobí, že je rychlost závislá na čase V=f(T). V tomto 

případě mluvíme o časovém tachogramu, ovšem tachogram může být i dráhový, kde je 

rychlost jízdy závislá na ujeté dráze V=f(L). Tachogram bude počítán v programu Excel a 

jeho výpočty budou součástí přílohy. V této práci bude počítán tachogram s časovým 

krokem.  

Před samotným výpočtem tachogramu potřebujeme vypočíst údaje, které budeme 

dosazovat do pohybové rovnice vlaku. Jako první si rozdělíme naměřené hodnoty (rychlost 

a čas) na jednotlivé intervaly (kroky).  

Začneme s časem, délka intervalu se vypočte: 

                    (7) 

 výpočet prvního řádku: 

                  

kde: 

     čas jednoho interval [s] 

   = čas na konci intervalu [s] 

    = čas na začátku intervalu [s] 

Celkový čas jízdy: 

                 (8) 

kde: 

     celkový čas [s] 

Přírůstek rychlosti v intervalu: 

                     (9) 
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výpočet prvního řádku: 

               [km/h] 

 kde: 

      přírůstek rychlosti v intervalu [km/h] 

   = rychlost na konci intervalu [km/h] 

     = rychlost na konci předchozího intervalu [km/h] 

Střední rychlost v intervalu: 

   
       

   

 
                 (10) 

 výpočet prvního řádku: 

    
    

   

 
 = 1,4 [km/h] 

kde: 

    
  střední rychlost v počítaném intervalu [km/h] 

       přírůstek rychlosti v intervalu [km/h] 

Výpočet zrychlení ve výpočtovém intervalu: 

    
       

   
                   (11) 

 výpočet prvního řádku: 

    
       

 
       [m/s

2
] 

 kde: 

     zrychlení vozidel v intervalu [m/s
2
] 

    = převod rychlosti z km/h na m/s [-] 

    = časová délka intervalu [s] 
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Přírůstek ujeté dráhy v rychlostním kroku se spočítá: 

      
     

   
 

   
                      (12) 

 výpočet prvního řádku: 

      
  

   

 

   
          [m] 

kde: 

     ujetá dráha vozidel v intervalu [m] 

    = změna rychlosti v intervalu [km/h] 

       rychlost na konci předchozího intervalu [km/h] 

    = převod rychlosti z km/h na m/s [-] 

    = časová délka intervalu [s] 

Celková ujetá dráha se pak spočítá: 

                          (13) 

kde: 

     celková ujetá dráha [m] 

Pro porovnání přikládám lineární záznam rychlosti na čase dle GPS a ten samý záznam 

po přepracování do programu Excel.  
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Obrázek 21: Záznam rychlosti vozidla v závislosti na čase.  

Obrázek vlevo – záznam z GPS.  

Obrázek vpravo – zpracovaný záznam v programu Excel. 

Výpočetní metoda vychází ze základní pohybové rovnice vlaků. (39) 

 Fo = Ov + OT + Oz                  (14) 

kde: 

     tažná síla na obvodě kol [kN] 

 Ov = vozidlový odpor [kN] 

 OT = odpor tratě [kN] 

 Oz = odpor zrychlení [kN] 
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Pro výpočet budeme potřebovat znát tíhu vozidel a ta se spočítá: (39) 

                             (15) 

kde: 

Gv = tíha vozidel [kN] 

m = hmotnost [t] 

   = tíhové zrychlení země [m/s
2
] 

Traťový odpor získáme vynásobením vzorce (5) tíhou vozidel (15), případně vzorcem 

(6) pokud počítáme sklon se zahrnutím délky vlaku a převodem na požadované jednotky. 

(39)  

     
    

    
 [kN]                 (16) 

 výpočet prvního řádku pro samotnou lokomotivu: 

     
             

    
        [kN]    

kde: 

     traťový odpor [kN] 

Gv = tíha vozidel [kN] 

1000 = převod z N na kN [-] 

Pokud počítám traťový odpor pro krátké vlaky bez zahrnutí délky vlaku tzn. počítám je 

jako hmotný bod, může nastat změna sklonu nacházející se ve výpočtovém intervalu. 

V tomto případě musíme pomocí interpolace rozdělit tento interval na dva samostatné 

intervaly. Interpolaci provedeme jak pro rychlostní krok, tak i pro časový krok.   
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Interpolace pro rychlostní krok: (39) 

         
   

   
                 (17) 

         
     

      
 =0,278 [km/h]      

kde: 

      rozdíl rychlostí nového kroku [km/h] 

     rozdíl rychlostí kroku, u kterého ujetá dráha překračovala změnu sklonu 

[km/h] 

     dráha kroku do změny sklonu [km] 

     délka původního úseku, který překračoval změnu sklonu [km] 

Interpolace pro časový krok: (39) 

         
   

   
                 (18) 

       
     

      
       [s] 

kde: 

      časový rozdíl nového kroku [s] 

     časový rozdíl kroku, u kterého ujetá dráha překračovala změnu sklonu [s] 

Ukázka Interpolace, kdy se sklon mění po ujetí dráhy 168 m.    

t0 t1 ∆t Tc v ∆V a/b ∆s sc 

[s] [s] [s] [s] [km/h] [km/h] [m/s2] [m] [m] 

42 47 5 54 8,1 -3,5 -0,194 13,681 161,403 

47 49,778 2,778 56,778 8,378 0,278 0,028 6,597 168 

47 56 9 63 9 0,9 0,028 21,375 182,778 

49,778 56 6,222 63 9 0,622 0,028 14,778 182,778 

56 59 3 66 6,2 -2,8 -0,259 6,333 189,111 

Tabulka 16: Ukázka interpolace při změně sklonu. 
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Odpor zrychlení vypočteme pro lokomotivu a zvlášť pro vozy. Výpočet se provede 

podle tohoto vzorce: (39) 

         
 

 
                       (19) 

 výpočet prvního řádku pro samotnou lokomotivu.     

              
     

    
           = 21,5 [kN] 

kde: 

     odpor zrychlení [kN] 

    maximální zrychlení [m/s
2
] 

   = součinitel rotujících hmot [-] 

 g = tíhové zrychlení [m/s
2
] 

Celkový odpor zrychlení bude: (39) 

                              (20) 

kde: 

      odpor zrychlení celkový [kN] 

      odpor zrychlení lokomotivy [kN] 

      odpor zrychlení vozů [kN]  

Výpočet vozidlových odporů vypočteme pro lokomotivu a zvlášť pro vozy. Výpočet 

vychází z tohoto vzorce: (39) 

                               (21) 

Výpočet prvního řádku pro samotnou lokomotivu: 

                             2,80167 [‰] 

kde: 

     poměrný vozidlový odpor [‰] 

    odpor valení kola po kolejnici [-] 
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 b = odpor v ložiscích [-] 

    odpor prostředí [-]  

 V = rychlost vozidla [km/h] 

Vozidlový odpor získáme vynásobením poměrného vozidlového odporu tíhou vozidel 

a převodem na stejné jednotky. (39) 

     
     

    
 [kN]                 (22) 

 Výpočet prvního řádku pro samotnou lokomotivu: 

     
               

    
      [kN] 

kde: 

     vozidlový odpor [kN] 

Celkový odpor vozidel bude: (39) 

                              (23) 

kde: 

      odpor vozidel celkový [kN] 

      odpor vozidlový lokomotivy [kN] 

      odpor vozidlový vozů [kN]  

Tažná síla na obvodě kol pak bude dle pohybové rovnice vlaků (14): 

 Foi = Ovi + OTi + Ozi = 1,98 - 8,96 + 21,5 = 14,5 [kN] 

Výkon na obvodu kol vypočteme dle vzorce: (39) 

    
 

   
    

   
                  (24) 

   
 

        

   
 = 5,7 kW  

kde: 

     výkon na obvodu kol [kW] 
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 V = rychlost vozidla [km/h] 

      převodový vztah mezi m/s a km/h [-]  

Energii na obvodě kola pro jednotlivé úseky spočítáme dle vzorce: (39) 

    
      

                                 (25) 

    
                = 0,005 [kWh] 

kde: 

    
  energie na obvodu kola pro jeden úsek [kWh] 

 3600 = převod kWs na kWh 

Celkový energie pro všechny úseky vypočteme dle tohoto vzorce: (39) 

         
                  (26) 

kde: 

     celková energie [kWh] 

Příkon pro ventilátory trakčních motorů spočítáme ze vzorce (3)  

       
     

    

   
                 

Energie pro napájení ventilátorů vychází ze vzorce (25) 

                
            

                          = 0,00338      

Jak bylo řečeno v předcházející kapitole, příkon vlastní spotřeby byl odhadnut 

měřením na 12 kW. Příkon na chlazení/ vyhřívání akumulátorů byl zvolen dle interní práce 

společnosti METRANS pro akumulátorovou lokomotivu 4 kW a pro hybridní 1,5 kW. 

Spotřebovaná energie se pak vypočte dle vzorce:  

     
       

                  

Pro akumulátorovou lokomotivu pak bude: 

     
                   = 0,0134       



57 

 

Energie pro spotřebu kompresoru počítám, když lokomotiva pracuje s vozy, to 

znamená, že je plní, brzdí anebo je za ně jen zapřažena (těsnost). Lokomotiva brzdí vždy 

při zkoušce brzdy posuvného dílu a při zastavovaní soupravy jedenkrát. Těsnost je určena 

spotřebou na jeden vůz každých patnáct minut. 

Spotřeba na naplnění vozů: 

      
       

                           (27) 

kde: 

      
  energie na naplnění jednoho vozu =0,117163 [kWh] 

    = počet vozů [-] 

 Spotřeba na zabrzdění vozů vychází ze vzorce (27) 

      
       

            

kde: 

      
  energie na zabrzdění jednoho vozu 0,017333 [kWh] 

    = počet vozů [-] 

Spotřeba kompresoru na těsnost soupravy 

     
      

      
 

  
                       (28) 

kde: 

      
  energie na zabrzdění jednoho vozu 0,013 [kWh] 

    čas spojení lokomotivy a vozů[min] 
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7 Energetická náročnost posunové lokomotivy METRANS 

Při měření energetické náročnosti posunové lokomotivy METRANS, jejich 

nejčastějších druhů jízd (práce), jsem absolvoval tři dvanáctihodinové směny na 

lokomotivě. Zapisoval jsem si absolvovanou posunovou cestu a přesný čas, abych později 

zpracoval elektronický zápis rychlosti na času dle GPS registrovaného na portálu 

poloha.vozu.cz. K těmto základním údajům jsem si zapisoval, s jakou zátěží se posunovalo 

– důležitá byla hmotnost a počet vozů. Na výpočet tachogramů jsem nakonec vybral noční 

dvanáctihodinovou směnu naměřenou v letním období, s lokomotivou 740.749, kdy jsme 

za směnu najeli nejvíce kilometrů, a dle názorů vlečkových strojvedoucích, jsme prováděli 

nejčastější posun. 

7.1 Základní popis směny a její parametry  

Směna začíná v 18 hodin. Práce posunovací lokomotivy byla rozdělaná do čtyř bloků. 

První blok trval od 18:05 do 18:20, kdy bylo potřeba přestavit lokomotivu na jinou kolej. 

Druhý blok začínal ve 20:00 naplněním prázdné soupravy (600 tun) na terminálu a její 

odstavení ve vjezdové skupině na kolej 105. Ve 20:35 lokomotiva přejede ve vjezdové 

skupině na kolej 109. Lokomotiva naplní soupravu 24 vozů a stahuje loženou soupravu o 

hmotnosti 1400 tun do terminálu na kolej 903, kde projede úsek bez trolejového vedení. Ve 

21:11 Lokomotiva v terminálu přejede z koleje 903 na kolej 905, kde probíhá plnění 11 

vozů (700 tun) kusových zásilek. Ve 21:22 odváží lokomotiva kusové zásilky z terminálu 

na vjezdovou skupinu na kolej 104. Po přejezdu na 111. kolej stahuje ve 21:50 1600 

tunovou soupravu do terminálu na kolej 905, která je pod jeřáby bez trolejového vedení. Po 

příjezdu ihned odstupuje a přejíždí na kolej 902 předbržďovat soupravu. To jí trvá včetně 

úplné zkoušky brzdy asi 40minut. Ve 22:40 přejede lokomotiva z 902. koleje na 905, kde 

ve 22:45 ukončí druhý blok prací. Třetí blok prací začíná ve 23:35, kdy samotná 

lokomotiva jede na vjezdové nádraží. Z koleje vjezdového nádraží zajede pro odstavený 

vůz do kusé koleje vedle svážného pahrbku. S tímto vozem se vrací do odjezdové skupiny 

na 109. kolej a bez trolejového vedení pokračuje do terminálu na opravu nakládky 

kontejneru. Po opravě nakládky se přesně o půlnoci posunovací lokomotiva vydává s 50 

tunovým vozem na 109. kolej vjezdového nádraží. Přes kusou kolej vedle svážného 

pahrbku se zátěž přestaví na kolej 108, kde se vůz zanechá a samotná lokomotiva 

pokračuje přes celou stanici do „pražské“ výtažné koleje. V 0:12 pokračuje lokomotiva 

přes vjezdové nádraží, jižní spojovací kolejí do terminálu, kde se ve 0:25 odstaví 

lokomotiva na 906 koleji. V 1:20 lokomotiva opustí terminál, a přes jižní spojovací kolej 
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jede na vjezdové nádraží a odsuď se vrací vrchem pod jeřáby (mimo trolejové vedení) pro 

tři správkové vozy. V 1:35 opouští lokomotiva 903. kolej se zátěží 75 tun a přes vjezdové 

nádraží, kde dělá úvrať, pokračuje přes svažný pahrbek do směrové skupiny (mimo 

trolejové vedení) na kolej č. 205. Po odstavení tří vozů v 1:47 posunuje za výměnu 115 

mezi 204 a 205 kolejí. Po přestavění výhybky se pokračuje na 205. kolej pro šest vozů 

(150 tun). V 1.56 se vyráží z 205. koleje přes svážný pahrbek na vjezdové nádraží na kolej 

109. Ve 2:01 se jedou doplnit čtyři vozy na kolej 905. Po odpojení čtyř vozů se pokračuje 

se dvěma vozy za návěstidlo Se. 901 a potom s rozřazením po jednom vozu na kolej 906 a 

902. Z 902. koleje pokračuje samotná lokomotiva ve 2:23 na 109. kolej vjezdového nádraží 

a ihned se vrací po jižní spojovací koleji do terminálu na 904. kolej a hned najíždí na 

prázdnou soupravu. Po naplnění soupravy vzduchem vyráží ve 2:45 s 24 vozy (600 tun) do 

jižní spojovací koleje a sune soupravu na vjezdové nádraží na kolej 114.  Ve 3.00 odjíždí 

lokomotiva z vjezdového nádraží přes jižní spojovací kolej do terminálu, kam přijede 

v 3:07. 

Celková doba provozu je spočítaná jako minimální možná s přípravnými a 

ukončovacími dobami mezi 5 a 10 minutami, čehož lze dosáhnout pouze dopředu přesně 

nahlášeným plánem prací. V praxi zaleží na domluvě mezi dispečerem nakládky 

kontejnerů, signalistou terminálu, a výpravčími, kteří mají ještě prostor pro další zlepšení, 

proto spočítám v dalších kapitolách o spotřebě i verze, že je lokomotiva v činném stavu 

celých 12 hodin. 

Jízda mimo trolejové vedení je myšlena tak, že hybridní vozidlo jede na energii 

z akumulátorů od posledního zastavení v úseku s trolejovým vedením a pokračuje jízdou 

mimo trolejové vedení. Předpoklad je, že bude interním nařízením nařízeno stáhnout 

sběrač, aby nebylo zapomenuto na jízdu mimo trolejové vedení a nedošlo tak k poškození 

trolejového vedení. Spotřebovaná energie pro rozjezd zároveň uvolní kapacity 

v akumulátoru pro rekuperovanou energii bržděním.  

Následující tabulka zpracovaná z jednotlivých tachogramů ukazuje základní 

parametry, jako je celková ujetá vzdálenost, ujetá vzdálenost mimo trolejové vedení, 

součet jízdních dob, průměrná rychlost a z toho vycházející a přepravní výkon posunových 

dílů včetně hmotnosti lokomotivy (72 tun).  
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Celkové parametry 

Doba provozu Doba jízdy Ujetá dráha Průměrná rychlost Přepravní výk. 

[hod] [hod] [km] [km/hod] [hrtkm] 

5,833333 2,433889 35,99875 14,79063 12521,94 

mimo trolejové vedení 

1,351111 0,889444 10,5945 11,91137 5100,576 

pod trolejovým vedením 

4,482222 1,544444 25,40425 16,44879 7421,367 

Tabulka 17: Časové, dráhové a přepravní parametry posunu. 

Přepravní výkon se počítá jako součin přepravené hmotnosti a ujeté vzdálenosti. 

Jelikož se jedná o posun, počítám i s hmotností lokomotivy. Celkový přepravní výkon je 

součet jednotlivých přepravních výkonů. Pro jednotlivý přepravní výkon použiji tento 

vzorec: 

            
  

    
                 (29) 

 výpočet prvního řádku: 

       
     

      

    
        [hrtkm] 

kde: 

        celkový přepravní výkon [hrtkm] – hrubotunokilometry 

    = přepravená hmotnost v jednotlivém úseku [t] 

    = délka jednotlivého úseku [m] 

      = přepočet z metrů na kilometry [-] 

Z jednotlivých tachogramů zjistíme, kolik bude potřeba energie pro trakci na obvodě 

kol a jakou má potencionální energii rekuperace na obvodu kol. Výsledky přiblíží 

následující graf: 
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Obrázek 22: Potřebná práce pro trakci na obvodě kol a rekuperovatelná energie na obvodu kol 

Vydělením přepravního výkonu ujetou vzdáleností můžeme zjistit průměrnou 

hmotnost posunového dílu za celou směnu, při jízdě pod trolejovým vedením anebo mimo 

trolejové vedení. 

    
     

  
  

        

     
         [t]               (30) 

Následující tabulka ukazuje, jaká je průměrná hmotnost vlaku pod trolejí a mimo trolej: 

Přepravní výk. Ujetá dráha Průměrná hmotnost Průměrná hmotnost bez lok. 72 t 

[hrtkm] [km] [t] [t] 

12521,94 35,99875 347,8437 275,8437 

mimo trolejové vedení 

5100,576 10,5945 481,4362 409,4362 

pod trolejovým vedením 

7421,367 25,40425 292,1309 220,1309 

Tabulka 18: Přepravní výkony a vážený průměr hmotností vlaků 

Z následující tabulky vidíme, že posuvné díly pojížděné mimo trolejové vedení jsou 

skoro o polovinu těžší. Je to dáno tím, že do terminálu byly stahovány z vjezdového 

nádraží ložené soupravy o hmotnosti 1400 t a 1600 t, jenž jely mimo trolejové vedení. Pod 

trolejovým vedením jezdila lokomotiva v nejvíce případech sama, případně vyvážela 

prázdné soupravy na vjezdové nádraží. 
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7.2 Spotřeba a rekuperace energie 

Spotřeba hybridní a akumulátorové lokomotivy bude stejná pro trakci, chlazení 

trakčních motorů a pro kompresor. Akumulátorová lokomotiva bude mít větší vlastní 

spotřebu, kvůli vytápění a chlazení většího akumulátoru a výsledná spotřeba energie po 

zahrnutí rekuperace bude navýšena o 5 % kvůli ztrátám nabíjecí stanice. 

Spotřeba energie pro trakci po započtení účinnosti bude ze zdroje stejná, jelikož 

předpokládám, že se jejich trakční obvod skládá ze stejných komponentů a energetická 

cesta je zdroj ⇾ regulace ⇾ trakční motor. 

Spotřebu pro trakci na obvodě kol jsme získali pří výpočtu tachogramu.  

Celkovou účinnost pro trakci spočteme vynásobením jednotlivých účinností mezi 

zdrojem a trakčním motorem.  

                              (31) 

                = 0,912 [-] 

kde: 

      účinnost mezi zdrojem a trakčním motorem [-] 

      = účinnost trakčního měniče [-] 

     = účinnost trakčního motoru [-] 

Spotřeba pro trakci pak bude: 

      
    

   
  [kWh]                  (32) 

      
     

     
       [kWh] 

kde: 

       energie na obvodu kol [kWh] 

       potřebná energie pro trakci [kWh] 

Rekuperovaná energie bude taky stejná, jelikož hybridní lokomotiva bude přednostně 

rekuperovat do akumulátorů a bude zachována stejná dynamika u hybridní i u 
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akumulátorové lokomotivy.  Neúčinnost rekuperace pod 5 km/h bude proto stejná u obou 

typů lokomotiv.  

Jako první odečteme nerekuperovatelnou energii pod rychlost 5 km/h. V případě, že 

změna nenastává v 5 km/h použijeme vzoreček pro interpolaci. Interpolací na základě 

rychlosti určíme poměrnou část času, kdy rekuperujeme do akumulátoru a kdy už brzdný 

výkon převzaly pneumatické brzdy: 

                 
       
   

                 
    

       
 

    
             (33) 

                      
          

     

       
 

    
        [kWh]  

kde: 

     
       
   suma energií v intervalech dosahujících 5 km/h  [kWh] 

         výkon v kroku kde probíhá interpolace [kW] 

         čas v kroku kde probíhá interpolace [s] 

Celková nerekuperovatelná energie pak bude: 

                       [kWh]               (34) 

                 [kWh] 

Celkovou účinnost pro rekuperaci spočteme vynásobením jednotlivých účinností mezi 

trakčním motorem a akumulátorem.  

                                  (35) 

                     = 0,8208 [-] 

kde: 

       účinnost akumulátorů [-] 
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Rekuperovatelná energie pak bude: 

                                                           (36) 

                             [kWh] 

Spotřeba pro napájení ventilátorů na chlazení trakčních motorů a trakčních měničů se 

vypočte podle vzorce (3). Celková energie se vypočte podle vzorce: 

                 [kWh]                (37) 

              [kWh] 

Celková spotřeba pro práci kompresoru bude: 

              
       

       
 [kWh]             (38) 

       = 24,94 [kWh] 

Vlastní spotřeba je určena pro hybridní lokomotivu i pro akumulátorovou zvlášť a je 

daná příkonem, jenž je popsán v přecházející kapitole. Vypočítám ještě vlastní spotřebu, 

která záleží na strojvedoucích a to tak, že nechají lokomotivu v činném stavu celou směnu 

(12 hodin) anebo se budou snažit při nečinnosti vypínat lokomotivu. Vlastní spotřebu 

vypočtu tak, že vynásobím příkon dobou provozu. Pro příklad výpočet vlastní spotřeby 

akumulátorové lokomotivy při době činnosti 12 hodin. 

              [kWh]                (39) 

             = 192 [kWh] 

Pro porovnání výsledku přikládám tabulku: 

Porovnání vlastní spotřeby 

Akumulátorová lokomotiva: 

Doba provozu Příkon vl. Spotřeby Spotřeba nergie 

[hod] [kW] [kWh] 

5,833333 16 93,33333 

12 16 192 

Hybridní Lokomotiva 

[hod] [kW] [kWh] 

5,833333 13,5 78,75 

12 13,5 162 

Rozdíl ve spotřebě: 5,83 h 14,58333 

12 h 30 

Tabulka 19: Porovnání vlastní spotřeby u lokomotivy akumulátorové a hybridní při době činnosti 5,83 hodin a 12 hodin. 
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8 Provozně technické hodnocení 

V této kapitole porovnám hybridní a akumulátorovou lokomotivu z hlediska celkové 

spotřeby energie na provoz. U hybridní lokomotivy navrhnu velikost akumulátorů.  

8.1 Akumulátorová lokomotiva 

Akumulátorová lokomotiva bude mít oproti hybridní lokomotivě zvětšenou spotřebu 

pouze o vlastní spotřebu, jelikož bude chladit a vytápět prostor akumulátorů. Účinnost 

nabíjecí stanice nemusí hrát z hlediska nákladů na energii roli, protože v současné době 

máme u lokomotiv závislé trakce pouze jednoho dodavatele, a to společnost ČD a.s. U 

veřejné sítě máme více dodavatelů, u kterých může firma provést poptávkové řízení a 

získat tak levnější nabídku energie, která by finančně pokryla ztráty nabíjecí stanice. 

Spotřebu jednotlivých prvků ukazuje následující graf: 

 

Obrázek 23: Spotřeba energie akumulátorové lokomotivy 

Z grafu je patrný velký rozdíl spotřeby energie, který může nastat, pokud strojvedoucí 

nechají lokomotivu zbytečně činnou. Musíme si ale uvědomit problémy z praxe, kterým 

čelily spousty lokomotiv různých výrobců v mrazivých dnech. Lze tedy předpokládat, že 

celkové spotřeby po započtení rekuperace 216 kWh lze dosáhnout v letních měsících, 

288,7 
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93,3 

12,1 24,9 

-72,7 
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158,3 
192 
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314,6 

1 

Spotřeba  a rekuperace akumulátorové 
Lokomotivy 

Celková spotřeba [kwh] Trakční spotřeba [kwh] Vl. spotřeba [kwh] 

Chl. TM [kwh] Spotř. Kompresoru [kwh] Rekuperace [kwh] 

Bilance [kwh] 

 Lokomotiva v činnosti 5,88 h 

  

Lokomotiva v činnosti 12 h 
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zatímco v zimním období lze reálnou spotřebu po započtení rekuperace dosáhnout 

314,6 kWh.  

Tuto spotřebu by šlo zřejmě snížit tím, že se lokomotiva bude připojovat kabelem 

k externímu napájení. Při příkonu 10 kW pouze k vytápění akumulátorů a stanoviště by 

byla při 6 h spotřeba 60 kWh. Kdybychom ji přičetly k letní spotřebě, bude celková 

spotřeba 276 kWh. Přírůstek zimní spotřeby u lokomotiv řady 740 je 25 % (z 3 l na 4 l na 1 

km). Přírůstek spotřeby v zimním období by pak byl 28 %, při vytápění akumulátorů 

nezávislým zdrojem. Při činnosti lokomotivy po dobu 12 h by byl přírůstek spotřeby 46 %. 

Při době provozu 5,88 h činné lokomotivy a při použití externího napájení by vyšla 

využitelná kapacita 300 kWh navrhovaného akumulátoru společnosti METRANS na celou 

12 hodinovou směnu.  

Parametry měřené směny zhodnotí následující tabulka: 

Varianta  1: lok. 

činná: 

5,833333 [hod] Varianta 2: lok. 

činná: 

12 [hod] 

Průměrná 

spotřeba:  

8,018424 [kwh/km] Průměrná 

spotřeba:  

10,75926 [kwh/km] 

Průměrná 

rekuperace: 

-2,01908 [kwh/km] Průměrná 

rekuperace: 

-2,01908 [kwh/km] 

Podíl rekuperace: 25,18053 [%] Podíl rekuperace: 18,76599 [%] 

Doba jízdy: 2,433889 [hod] Doba jízdy: 2,433889 [hod] 

Průměrná rychlost: 14,79063 [km/hod] Průměrná rychlost: 14,79063 [km/hod] 

Spotřeba: 23,05179 [kWh/ 

1000hrtkm] 
Spotřeba: 30,93129 [kWh/ 

1000hrtkm] 

Tabulka 20: Doplňující informace o akumulátorové lokomotivě 
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8.2 Hybridní lokomotiva 

Hybridní lokomotiva bude potřebovat menší akumulátor. Jeho velikost však musí být 

dostatečná, aby dokázala posunovat mimo trolejové vedení. V mojí práci počítám se 

soustavnou prací posunovací lokomotivy. V praxi by bylo možno zastavit na koleji 

s trolejovým vedením a počkat, než se kapacita akumulátoru pro další jízdu dobije.  

Spotřebu jednotlivých prvků za celou směnu ukazuje následující graf: 

 

Obrázek 24: Celková spotřeba energie hybridní lokomotivy 

 

Z grafu vyplývá, že hybridní lokomotiva má oproti čistě akumulátorové sníženou 

vlastní spotřebu o energii potřebnou k vytápění, nebo chlazení akumulátoru.  
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Spotřeba  a rekuperace hybridní lokomotivy 

Celková spotřeba [kwh] Trakční spotřeba [kwh] Vl. spotřeba [kwh] 

Chl. TM [kwh] Spotř. Kompresoru [kwh] Rekuperace [kwh] 

Bilance [kwh] 

Lokomotiva v činnosti 5,83 h          Lokomotiva v činnosti 12 h  
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Porovnání parametrů směny s celkové a mimo trolejové vedení zhodnotí následující 

tabulka: 

Celkové hodnoty 

Varianta 1: lok. činná 5,8333 [hod] Varianta 2: lok. činná 12 [hod] 

Celková spotřeba : 274,06 [kwh] Celková spotřeba  357,31 [kwh] 

Průměrná spotřeba:  7,6133 [kwh/km] Průměrná spotřeba: 9,925 [kwh/km] 

Průměrná rekuperace:  -2,019 [kwh/km] Průměrná rekuperace:  -2,01 [kwh/km] 

Podíl rekuperace:  26,520 [%] Podíl rekuperace: 20,34 [%] 

Doba jízdy: 2,4338 [hod] Doba jízdy: 2,433 [hod] 

Průměrná rychlost:  14,790 [km/hod] Průměrná rychlost:  14,79 [km/hod] 

Spotřeba:  21,887 [kWh/ 

1000hrtkm] 
Spotřeba:  28,53 [kWh/1000hrtkm] 

Jízda bez trolejového vedení 

Lokomotiva činná: 1,3511 [hod]    

Doba jízdy: 0,8894  [hod]    

Celková spotřeba: 57,130 [kwh]    

Rekuperace: -14,25 [kwh]    

Průměrná spotřeba: 5,3924 [kwh/km]   

Průměrné rekuperace:  -1,345 [kwh/km]   

Podíl rekuperace  24,948 [%]    

Průměrná rychlost  11,911   [km/hod]    

Spotřeba: 11,200 [kWh/1000hrtkm]   

Tabulka 21: Doplňující informace k hybridní lokomotivě. 

Z následující tabulky lze vyčíst, že lokomotiva byla za celou směnu 1,35 h mimo 

trolejové vedení, pod kterým najezdila průměrnou rychlostí 11,91 km/h a spotřebovala 

včetně navracené energie rekuperací 42,88 kWh. 
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8.2.1 Navržení velikosti akumulátoru energie u hybridní lokomotivy: 

Při návrhu velikosti akumulátoru energie u hybridní lokomotivy vycházím 

z předpokladu, že jeho energie musí zabezpečit nejnáročnější část směny v oblasti spotřeby 

na jízdu mimo trolejové vedení a při udržování jeho kapacity na 75 % při jízdě pod 

trolejovým vedením musí pojmout rekuperační energii u nejtěžšího vlaku, který je 

stahován z vjezdového nádraží do terminálu, jelikož pojede po koleji bez trolejového 

vedení. V ostatních případech, jako je stahování souprav z terminálu do odjezdové 

skupiny, případně ložených souprav z vjezdové skupiny do jižní koleje, může hybridní 

lokomotiva po naplnění kapacity akumulátorů rekuperovat do trolejového vedení.  

Nejdelší jízda mimo trolejové vedení trvala od 1:29 do 2:26, kdy lokomotiva 

posunovala pod svážným pahrbkem a po nachystání vozů jela ihned rozřazovat vozy na 

terminál pod jeřáby. Tato část směny měla tyto parametry: 

Doba 

provozu 

Ujetá 

dráha 

Tr. 

spotře. 

Rekupe- 

race 

Vl. 

spotř. 

Chl. 

Tm 

Spotř. 

kom. 

Celková 

spotř.: 

Bilance 

[hod] [km] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] 

0,94722 6,71890 20,5699 -8,785 12,7875 2,45786 1,71757 37,53286 28,74729 

Tabulka 22: Data z energeticky nejnáročnější jízdy mimo trolejové vedení 

Stahování 2000 tunové soupravy z vjezdového nádraží do terminálu má tyto 

parametry. 

Doba 

provozu 

Ujetá 

dráha 

Tr. 

spotře. 

Rekupe- 

race 

Vl. 

spotř. 

Chl. 

Tm 

Spotř. 

kom. 

Celková 

spotř.: 

Bilance 

[min] [m] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] [kwh] 

7,2 1274,22 4,26347 -16,446 1,62 0,72340 0,56575 7,172 -9,27429 

Tabulka 23: Data z energeticky nejnáročnější jízdy mimo trolejové vedení 
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Graf kumulované energie při stahování ložené soupravy o hmotnosti 2000 tun  do 

terminálu: 

 

Obrázek 25: Průběh ukládání energie v akumulátoru. 

V grafu vidíme, že na rozjezd soupravy bylo potřeba něco málo přes 4kWh energie. 

V čase 120 sekund lokomotiva začíná brzdit a maximální kumulace rekuperační energie 

dosahuje 10,15 kWh. V čase cca 390 sekund se vyrovnává příkon vlastní spotřeby 

s výkonem rekuperační brzdy.  

Když budeme uvažovat u hybridní lokomotivy, že můžeme vybít akumulátor až na 25 

% kapacity (tento stav však tak často nenastane, aby zbytečně nezmenšoval kapacitu 

akumulátoru), tak při výchozí 75 % kapacitě akumulátorů spotřebujeme 50 % energie 

kapacity akumulátoru. To znamená, že kapacita akumulátoru musí být dvojnásobná, než je 

největší spotřeba při jízdě mimo trolejové vedení. Při rekuperaci musí pobrat akumulátor 

25 % přebytečné energie. To znamená, že jeho kapacita musí být čtyřikrát vetší, než je 

kumulovaná rekuperovaná energie. 

Dvojnásobek spotřebovávané energie (2x 28,75) je 57,5 kWh. Čtyřnásobek 

kumulované energie (4x10,15) je 40,6 kWh. Navrhuji tedy, že aby akumulátor dokázal 

pobrat rekuperovanou energii, jeho minimální kapacita by měla být 40 kWh. Při dostatku 

času by mohla být baterie dobíjena při přejezdu ze směrové skupiny do terminálu. Ovšem 

v praxi čas nebývá, a proto bych doporučoval velikost akumulátorů minimálně 60 kWh, 

což vyplývá z největší spotřeby měřené směny. 
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8.3  Porovnání spotřeby energie lokomotivy řady 740 a hybridní a 

akumulátorové lokomotivy. 

Střední spotřeba lokomotivy řady 740 činí přibližně 3 litry na kilometr v letním období 

a 4 litry na kilometr v zimním období. Při směně, kde lokomotiva najezdila téměř 36 

kilometrů, vychází spotřeba paliva na 108 litrů paliva v letním provozu a 144 litrů 

v zimním provozu. Jeden litr nafty má výhřevnost cca 9,8 kWh / l paliva. Při této směně 

bychom spotřebovali energii uloženou v naftě 1058 kWh v letním období a 1411 kWh 

v zimním období.  Při účinnosti spalovacího motoru 35 % by byla energie na hřídeli 

spalovacího motoru v letním provozu 370 kWh a v zimním 493 kWh. Porovnání spotřeby 

na měřenou směnu přináší následující graf. 

 

Obrázek 26: Průběh ukládání energie v akumulátoru 

8.4 Kumulovaná spotřeba energie hybridní a akumulátorové 

lokomotivy 

V přiložených grafech je znázorněná kumulovaná energie, u hybridní a akumulátorové 

lokomotivy v závislosti na čase.  

Modrá barva znamená činnou lokomotivu pod trolejovým vedením. 

Červená barva je jízda lokomotivy mimo trolejové vedení. 

Černá barva značí čas, kdy je lokomotiva v nečinném stavu. 
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Závěr 

 V první části se zabývám ruznými druhy hybridního pohonu. Druhá část 

představuje existující hybrdní vozidla. Třetí část práce se zabývá již sériovým hybridním  

vozidlem a jeho  prvky  v trakčním obvodu. Důraz je kladen zejména na akumulátory 

energie, i když jde jejich vývoj  rychle kupředu. Ve čtvrté části jsem analyzoval provoz na 

terminálu METRANS. Musel jsem změřit i sklonové a směrové poměry pro tvorbu 

redukovaných sklonů do tachogramů. V této kapitole jsem také pozoroval a fyzicky 

absoloval několik směn na posunové lokomotivě a její provoz zpracoval do tachogramů. 

V další kapitole jsem si určil vlastní spotřebu a spotřebu pomocných pohonů. Na část jsem 

použil meření spotřeby na moderní lokomotivě Traxx, část příkonu jsem odborně odhadl. 

V nasledující kapitole jsem počítal tachogramy jízdy. Z tachogramů jsem pak určil 

energetickou náročnost nové posunové lokomotivy.  

 Při porovnání spotřeb původní lokomotivy řady 740 a nové hybridní nebo 

akumulátorové, zjistíme, že i po započítání účinosti spalovacího motoru klesla 

spotřebovaná energie až o 45 % při započítání rekuperované energie u hybridní lokomotivy 

v letním období a nejlepší spotřeby lokomotivy řady 740 což jsou 3 litry  na 1 km.  

Nejmenší úspora energie byla 36 % energie a to u akumulátorové lokomotivy s rekuperací 

v zimním období (12h v činnosti) oproti lokomotivě řady 740 se spotřebou 4 litry na 

kilometr posunu.  

 Při ceně nafty 30 kč na 1 l paliva by byly náklady na energii při spotřebě 3 l/km 

90 kč na 1 kilometr posunu. Při ceně 3 Kč za kWh a nejlepší spotřebě po započtení 

reuperace 5,6 kWh vychází náklady na energii na kilometr posunu 16,80 Kč. Za rok by pak 

úspora na energii mohla činit až (při průměrném denním nájezdu 65 km) 1 737 000 Kč. 

Otázka ekonomické návratnosti je však již problematikou pro zcela novou práci.  
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Seznam použitého značení 

Značka:    Význam: 

ATO    Automatic train operation – Automatické vedení vlaku 

AŽD    Automatizace železniční dopravy 

CETR    Česká Třebová 

CZ LOKO   Český výrobce lokomotiv 

ČD    České dráhy 

ČDC    České dráhy cargo 

ČKD    Českomoravská Kolben a Daňek 

ČVUT    České vysoké učení technické 

EDB    Elektrodynamická brzda 

FET    Field Effect Tranzistor 

GPS    Global Positioning System 

GTO    Gate Turn Off 

IGBT    Insulated Gate Bipolar Transistor 

IGCT    Integrated Gate Commuted Thyristor 

MHD    Městská hromadná doprava 

PMSM    Permanent magnet synchronous motor 

PP    Pomocné pohony 

SŘ    Staniční řád 

SŽDC    Správa železniční dopravní cesty  

TM    Trakční motor 

VRLA    Valve Regulated Lead Acid 
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