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Abstrakt 

Předmětem této práce je seznámit se s problematikou elektrického ohřevu výhybek  
a jeho automatizačním systémem FARCOM. Elektrický ohřev zabraňuje zamrzaní výhybek 
v zimních měsících, a díky němu odpadá ruční vymetání výhybek a potřeba lidské činnosti. 
Automatizační systém vhodně řídí zařízení na základě přesného snímání všech vnějších 
klimatických vlivů a nastavení i v rámci šetření elektrické energie. Elektrický ohřev je velice 
náročné zařízení na velikost odebíraného proudu. Mým úkolem bylo  seznámit se s daným 
zařízení, jeho návrhem v souladu s drážními předpisy a problematikou s nimi spojenou.  
Dále bylo mým úkolem vytvořit pilotní projekt v prostředí Engineering Base 5.0, který  
je novodobou projekční platformou ulehčující práci při tvorbě výkresové dokumentace  
v elektroprojekci ve všech směrech. Díky všem výhodám oproti klasickým softwarům  
se na základě mnou vytvořené dokumentace bude uvažovat o použitelnosti pro budoucí projekci 
ve firmě TRAKCE, a.s. 
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Abstract 

Subject of this thesis is learn about with issues of electric heating of railway turnout  
and system FARCOM. Electric heating prevent freezing of railway turnout in winter month  
and it makes no need for manual sweeping and needs of human activity. The automation system 
suitable controls it on base accurate recording of all external climatic influences, and even set 
the power conservation. Electric heating is very demanding equipment on size as current 
consumption. My job is to get acquainted with that device, its proposal in accordance  
with a railway regulations and problems associated with them. Next my job is creating a pilot 
project in tool Engineering Base 5.0, which is a modern designing platform, which makes  
it easier to work in creating drawings of document in electro projection in all directions.  
With all the advantages over traditional software and on the basis of the documentation, which  
I created, will be ratiocinate about usability for future projection in the company TRAKCE, a.s. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

CM-HIS  –  přepínač izolačního stavu 

CVS  –  monitorovací modul 

EB – projekční platforma Engineering Base 5.0. 

EOV  –         elektrický ohřev výhybek 

HIS  –  hlídač izolačního stavu 

IT – izolovaná napájecí soustava 

MPM-R  –  řídící modul 

MX  – svorkovnicová krabice 

PE – ochranný vodič 

REOV –          rozvaděč elektrického ohřevu výhybek 

TN – uzemněná napájecí soustava 

cos φ  –  účiník topné soustavy 

I   [A]  –    proud odebíraný topnou tyčí 

l   [m]  –  délka přívodního vedení 

P  [W]  –  příkon soustavy 

Pz [W]  –  výkonové ztráty 

Q  [J]   –    Jouleovo teplo 

R  [ ]  –    odpor topné tyče 

S   [mm2]  –  průřez vodičů 

t    [s]  –     doba potřebná k ohřevu 

U  [V]  –    napájecí napětí  

Uf [V]  –  fázové napětí soustavy 

Us [V]  –  sdružené napětí soustavy 

γ   [S·m/mm2]  –  konduktivita – měrná elektrická vodivost pro měď je 56,053  

U [%]  –  úbytek napětí na vodiči 

ϑ   [°C] – teplota ohřevu 
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1 Úvod 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout a projektovat vhodnou konfiguraci 
elektrického ohřevu výhybek v železniční stanici. Na základě této práce jsem získal další 
odborné znalosti v projektování a spoustu cenných informací získané přímo ve firmě zabývající 
se touto problematikou. Mezi hlavní body mé práce patřilo, seznámení se s principem funkce 
elektrického ohřevu výhybek a systémem FARCOM, díky němuž lze zařízení dálkově ovládat  
a rozšiřovat o další zařízení. Vhodně vybrat a navrhnout konfiguraci zařízení v dané lokaci. 
Vypracovat projektovou dokumentaci v novém elektroprojekčním prostředí Engineering Base 
5.0, vč. specifikace oddělovacího ochranného transformátoru v souladu s drážními předpisy.  
Na základě celé práce zhodnotit technický a ekonomický přínos daného zařízení, zhodnotit 
přínos pro firmu TRAKCE, a.s., a v poslední řadě zhodnotit získané odborné a praktické 
dovednosti, nezbytné pro další odbornou kariéru v tomto oboru. 

 

Obr. 1 - Ohřev výhybek, situační foto a) ohřev opornice, b) ohřev táhel 
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Zamrzaní výhybek je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících v zimním období plynulost 
železniční dopravy, a tím vlakové zpoždění. Elektrický ohřev výhybek vytápí pomocí topných 
tyčí. Tyče jsou umístěny v inkriminovaných místech (obr. 1 a obr. 2), kde sníh a mráz způsobují 
největší problémy. Použitím EOV odpadá lidská práce údržby zařízení pomocí koštěte a lopaty. 
Z obrázku je vidět účinnost ohřevu v již zmiňovaných místech. Protože zařízení pracuje 
v prostorech trakčního vedení, musí být navrhnuto dle norem a standardů k tomu určených,  
a pojmenováno jako určené technické zařízení. Jeden z mnoha požadavků je, že zařízení 
elektrického ohřevu pracuje v izolované napájecí síti, která se používá převážně u důlních 
zařízení.  

 

Obr. 2 – Umístění topných tyčí a) ohřev opornice, b) ohřev táhel 

Vytvořením pilotní projektové dokumentace v prostředí Engineering Base 5.0,  
a seznámením se s problémy a způsobem kreslení jsem zásadně pomohl k zamyšlení firmy 
TRAKCE, a.s. k přechodu na tento projekční software.  
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2 Seznámení se s problematikou elektrického ohřevu 
výhybek a systému FARCOM 

Elektrický ohřev výhybek (dále EOV) zabraňuje a slouží k odstranění námrazy nebo vrstvy 
sněhu, která společně s námrazou zabraňuje plynulému a přesnému chodu výhybek. Vyhřívání 
kolejí je zajištěno topnými tyčemi ELEKTROLUX DBAG , které jsou v potřebné délce těsně 
připevněny ke koleji, tak aby co nejefektivněji předávali teplo dále do koleje. Tyto topné tyče 
jsou napájeny z oddělovacích transformátorů umístěných v blízkých rozvaděčích. Oddělovací 
transformátory jsou použity kvůli bezpečnosti při poruše vinutí a následnému nebezpečnému 
vzniku napětí na koleji. 

Aby se celé zařízení nemuselo soustavně obsluhovat a udržovat, je tedy pro automatický 
chod potřeba monitorovat vnější vlivy pomocí několika čidel. Mezi tyto čidla patří, srážkové 
čidlo, snímač venkovní teploty, snímač teploty z referenční kolejnice a závějové čidlo. 

 

2.1 Názvosloví použité v této práci 

Opornice, nazývaná také hlavní kolej je opracovaná kolejnice, která jako pevná část 
výhybky je oporou pro přiléhající jazyk. 

Jazyk je opracovaná kolejnice, která jako pohyblivý díl výhybky umožňuje svou úpravou  
a přestavitelností pojíždění nastavené jízdní dráhy. Tečna na konci skutečné pojížděné hrany  
na hrotu jazyka svírá s pojížděnou hranou opornice úhel, který se označuje jako přírazný úhel. 

 

2.2 Smysl elektrického ohřevu 

Použití topných tyčí má za následek ohřátí kolejnice. Jak je vidět z obr. 1. Místo ohřevu  
je zvoleno v místech, kde dochází k pohybu jazyka k opornici a zpět.Zde by i sebemenší 
sněhová vrstva bránila těsnému přilehnutí jazyka. Tolerance přilehnutí se pohybuje v řádech 
milimetrů. Tato nepřesnost by mohla mít za následek i vykolejení vlaků. 

 

2.3 Elektrické teplo výměny 

Z fyzikálního hlediska se šíření tepla přenáší z teplejšího na studenější těleso třemi 
principy: 

-  prouděním vzduchu (konvencí) 

-  vedením (kondukcí) 

-  sáláním 
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Ve skutečnosti se zde uplatňují všechny fyzikální principy šíření tepla. 

Elektrický ohřev je proces, při kterém se elektrická energie mění na tepelnou energii. 

Výhody elektrického ohřevu spočívají v relativně vysoké účinnosti, malé investiční 
náročnosti (oproti plynu a naftě), v nízkých nárocích na údržbu, malých rozměrech spojených 
s jednoduchostí montáže, jsou ekologicky šetrné (místně), regulovatelné a provozně bezpečné 
oproti plynu a naftě.  

Nevýhodou je stále se zvyšující cena i tak vysoké ceny elektřiny. 

Zdrojem elektrického tepla jako elektrický odpor je odporová tyč. Tento článek je speciální 
odporový vodič, ve kterém teplo (Jouleovo) vzniká přímým průchodem elektrického proudu. 
Teoretický základ vychází z Joulova zákonu, ale výpočty a projektování nejsou snadné. 

Obě rovnice nám udávají velikost Joulova tepla Q vznikající ve vodiči na základě průchodu 
proudu, z hlediska napětí (2.1) nebo odporu (2.2), po dobu potřebnou k ohřevu t. 

Q = U · I · t   [J; V, A, s]                                                  (2.1) 

    Q = R · I 
2
 · t   [J; , A, s]                                                 (2.2) 

Q [J]  –    Jouleovo teplo 

U [V] –    napájecí napětí  

I  [A] –    proud odebíraný topnou tyčí 

R [ ] –    odpor topné tyče 

t  [s] –     doba potřebná k ohřevu 

Princip ohřevu je znázorněn na obr. č. 3, zde je vidět napájení topné tyče pomocí 
oddělovacího ochranného transformátoru, kdy P je primární vinutí vlastního napájení 
transformátoru a S je sekundární vinutí transformátoru napájející topnou tyč ohřevu. 

 

Obr. 3 – Principiální schéma napájení topných tyčí 
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Průběh příkonu P, teploty ϑ a tepelných ztrát Pz při přímém ohřevu topnou tyčí  
je znázorněn na obr. 4. Příkon P klesá podle růstu odporu tyče  s teplotou,  a zároveň rostou 
tepelné ztráty. Rovná-li se příkon ztrátám, dosáhla teplota své ustálené hodnoty ϑm,  

za dobu tm. Teplota tyče musí být menší než její mezní teplota, a to kvůli spolehlivému  
a dlouhodobému chodu zařízení.  

 

Obr. 4 - Průběh ohřevu topných tyčí na základě teploty a příkonu 

 

Protože výpočty potřebného tepla pro potřebné ohřátí jsou poměrně složité, topné tyče 
výrobce udává jako výkonově a tepelně dostačující pro ohřev kolejnice. Potřebný tepelný výkon 
k ohřevu si bude náš systém korigovat automaticky na základě snímání veličin z teplotních 
čidel. 

 

2.4 Ochranný oddělovací transformátor 

Netočivý elektrický stroj, který pomocí elektromagnetické indukce přenáší jednu 
elektrickou energii do jiného galvanicky odděleného obvodu. Kvůli ochraně před nebezpečným 
dotykem živých částí a provozu zařízení v prostorech ohrožených trakčním vedením, izoluje 
napájené zařízení od zdroje, a vytváří na sekundární straně IT síť. 
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2.5 IT síť 

Všechny živé části jsou izolovány od země, nebo jeden bod je spojený se zemí přes velkou 
impedanci. Síť vzniká za oddělovacím ochranným transformátorem a jsou jimi napájeny topné 
tyče ELEKTROLUX DBAG. Aby mohla být síť provozována dle normy ČSN 332000-4-41 
musí být použit hlídač izolačního stavu (HIS) kvůli detekci první poruchy. Soustava i v případě 
první poruchy izolace je bezpečná na principu sítě TN. Ovšem v případě druhé poruchy může 
dojít k úrazu elektrickým proudem. 

 

2.5.1 HIS a princip testování izolačního stavu 

HIS porovnává izolační odpor soustavy vůči PE přes vodič označený Art. center. Princip 
spočívá v tom, že hlídač izolačního stavu pouští do soustavy DC napětí. Je potřeba mít  
na vědomí, že rozdílná délka vedení má za následek různé kapacitní odpory se zemí.  
Při krátkém vedení je izolační kapacitní odpor v řádech M . Při delším vedení se kapacitní 
odpor zmenšuje. Problém dlouhého vedení nic neznamená pro zařízení HIS, neboť HIS měří 
pomocí DC napětí a DC proud, jak je známo, kapacitním odporem neprochází.  

 

2.5.2 Samočinné odpojení od zdroje 

Samočinné odpojení od zdroje nastane v případě druhé poruchy v síti IT. Při první poruše  
se ze soustavy stává soustava uzemněná TN. Při druhé poruše se poruchová smyčka uzavře  
a jistící prvek soustavu odpojí. 

 

2.6 Systém FARCOM 

Systém dálkového ovládání elektrických zařízení FARCOM (FAR off COntrol  
and Monitoring) je decentralizovaný elektronický systém dálkového ovládání udávaný 
výrobcem. Slouží k monitorování a řízení elektrických zařízení. Každé REOV je v rámci 
vlastního řízení samostatné. Celá architektura řídícího systému je zobrazena na obr. 5. 

Zde vidíme, jak komunikuje rozvaděč REOV jednak na základě povelů, tak i samostatně  
na základě snímání vnějších veličin. Čidlo na elektroměru posílá po společné lince RS485 
signály dále k převodníku, který komunikuje s panelem PC a dalšími elektronickými 
zabezpečovacími a požárními zařízeními. Převodník dále převede signál z RS485 do sítě 
intranet, na který je připojen server sítě. Ten dále pomáhá k rozvodu internetu a komunikaci 
řídících stanovišť českých drah. 
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Modulově systém FARCOM nemůžeme brát jako decentralizovaný systém. Moduly mezi 
sebou mají hlavní řídící jednotku MPM, která na základě dalších modulů vyhodnocuje a řídí 
autonomně chod celé skříně REOV. Takto popsaný systém se nazývá centralizovaný. 

 

Obr. 5 – Architektura systému dálkového ovládání FARCOM 

 

2.6.1 Vizualizace systému 

Systém je řízen, nastavován a následně uveden do vizuální formy na počítači s dotykovým 
displejem v řídících prostorách Českých drah. Zde jsou zobrazeny potřebné informace o stavu 
zařízení. Řídící jednotku s displejem lze využít a rozšířit o další specifické funkce a zařízení, 
jako jsou ovládání osvětlení stanoviště v železniční stanici, vytápění objektů, elektrická 
zabezpečovací signalizace, požární signalizace či odečet spotřeby elektrické energie. 
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Komunikace systému probíhá po kabelu RS485, čímž dochází k úspoře kabelizace mezi 
skříněmi REOV a řídícím počítačem. Nadřazený ovladač má funkci převodníku ze sériové linky 
na intranet. 

 

2.6.2 Moduly systému FARCOM 

Řídící modul MPM-R  

Tento modul umožňuje autonomní chod zařízení  jednotlivého EOV. Zpracovává 
informace ze všech čidel a zařízení výměn, a na jejich základě nastavený algoritmus vhodně řídí 
zařízení. 

 

Obr. 6 – Pohled na řídící modul MPM-R 

Monitorovací modul CVS 

Zařízení (Current Voltage Sensor) na obr. 7, má za úkol kontrolovat napěťové  
a proudové poměry v elektrickém obvodu. Detekuje tedy odchylku z nastavené napěťové 
hladiny a velikosti odebíraného proudu. Modul obsahuje měřící modul CVS-M (Measurement), 
kterým jsou vedeny pracovní vodiče ze všech zařízení. Dále obsahuje vyhodnocovací modul 
mikroprocesorem řízeného CVS-E (Evaluation). Oba jsou opatřeny konektory CANON  
a propojeny stíněným 37 žílovým kabelem RS485. K jednomu modulu MPM lze připojit 
maximálně 6 modulů CVS-E. Jeden modul DVS-E kontroluje maximálně 12 proudových větví. 
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Obr. 7 - Monitorovací modul CVS-E s přídavným modulem CVS-M 

 

Modul CM-HIS 

Modul je připojen k  hlídači izolačního stavu IT soustavy. Modul přepíná jednotlivé 
napájecí větve obvodů a připojuje je k hlídači, který kontroluje jejich izolační stavy.  
Dojde-li ke zhoršení izolačního stavu některé z napájených fází, pomocný kontakt modulu HIS 
zareaguje a zastaví modul na konkrétním obvodě. Modul CM-HIS signalizuje, na jakém obvodě 
se porucha vyskytuje. Modul přepíná sedm obvodů a lze jej rozšířit o modul RM-HIS. Modul 
RM-HIS dovede přepínat dalších šest obvodů. K modulu CM-HIS lze připojit maximálně  
3 moduly RM-HIS. Plně lze kontrolovat až 25 fázových obvodů. 

 

Vstupně výstupní modul 8DI/8DO 

Vstupně výstupní 8DI/8DO (8 Data Inputs / 8 Data Outputs) modul obr. 8,  
má 8 galvanicky oddělených vstupních linek, a zároveň 8 oddělených výstupních linek. Vstupní 
linky mají společné mínus a komunikace probíhá pomocí linky EIA/TIA485.  
K řídícímu modulu MPM lze připojit maximálně 4 vstupně výstupní moduly. Zařízení  
má za úkol spínat cívky stykačů, které zapínají jednotlivé obvody napájející odporové tyče. 
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Obr. 8 - Vstupně výstupní modul 

Digitální teploměr TE/MB 

Modul je zobrazen na obr. 9. Slouží k měření teploty. Teplotu snímá z kolejnice, vzduchu, 
atd. Získané informace předává pomocí rozhraní EIA/TIA485. Řídící modul MPM disponuje 
připojením maximálně 16 modulů TE/MB. Na jejich základě je zařízení schopné spolehlivě řídit 
vytápění EOV. 

 

Obr. 9 - Teplotní modul TE/MB 
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Vytápění čidel W-sensor  

Slouží pro vytápění externích čidel monitorujících vnější atmosférické vlivy.  
Dále umožňuje posléze přesnější detekci a odezvu na srážky jak sněhové, tak dešťové.  
Pomocí vyhřívání nedochází na zařízení ke srážení „ranní rosy“, a tím k nepřesnému snímání. 
Zařízení je zobrazeno na obr. 10. 

 

Obr. 10 – Modul W – sensor 

 

Srážkové čidlo 

Slouží k detekci sněhových, či dešťových srážek a je umístěn nad rozvaděčem, jak je vidět 
na obr. 11., žlutý rámeček s označením a).  Následná reakce systému dokáže zabránit namrzaní, 
či dalším nevhodným vlivům působících na výhybky. 

 

Závějové čidlo 

Je umístěno externě na rozvaděči. Místo a výška umístění je volena dle letitých zkušeností 
a pozorování větrných poryvů, společně se sněhem v prostorách EOV. Čidlo je zobrazené v levé 
spodní části rozvaděče, na obr. 11., modrý rámeček s označením b). 
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Obr. 11 - Umístění a) srážkového čidla, b) závějového čidla 

 

2.7 Bezpečný pohyb v blízkosti kolejiště 

V rámci své odborné praxe jsem se seznámil s problematikou ohřevu v prostorech kolejní 
infrastruktury. Součástí této praxe bylo nutné absolvovat proškolení pro bezpečný pohyb 
v prostorech kolejiště. Proškolení proběhlo v kabinetu bezpečnostního vzdělávacího střediska 
firmy TRAKCE, a.s. Zde jsem se dozvěděl nutné pokyny, kterými se musí člověk pohybující  
se  v okolí kolejiště řídit. Je povinností mít reflexní vestu a ochranou přilbu. Dále je nezbytné  
po zvukovém signálu blížící se vlakové soupravy dát znamení zdvihnutím paže, a tím dát 
strojvedoucímu jasně najevo, že bere člověk soupravu na vědomí. Následně je povinností 
odebrat se do bezpečné vzdálenosti od kolejiště. Zároveň je důležité při vstupu na kolejiště 
informovat dozorčího drah o záměrném a účelném pohybu na dráze. 
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3 Výběr a návrh vhodné konfigurace pro danou lokaci 

Výhybkový systém na trati Bohumín - Hranice na Moravě disponuje 8 výhybkami.  
Každá výhybka má vyhřívané opornice a táhla. 

 

3.1 Napájení výhybek 

Napájení celé soustavy a jeho zařízení je znázorněno na obr. 12. Zařízení je napájeno 
z rozvodny vysokého napětí o 22 kV / 0,4 kV, a disponuje celkovým příkonem  
51,2 kW. Rozvaděč REOV je napájen v síti TN-C o napětí 400 V, střídavé sítě AC při frekvenci 
50 Hz. Z rozvaděče je nainstalován silový kabel o průměru potřebném pro daný výkon ohřevu 
odporových tyčí. Kabel je napájen z oddělovacího ochranného transformátoru napětím  
230 V, vedený v IT soustavě. Tento kabel je instalován v ochranné trubce do malých 
svorkovnicových krabic MX umístěných v těsné blízkosti kolejnic. Z nich pokračuje slaměným 
kabelem o řád nižšího průřezu, vedený v ochranné plastové trubce, z důvodu velkého chvění 
pražců při průjezdu těžké vlakové soupravy. Nižší průměr slaměného kabelu je z důvodů lepší 
manipulovatelnosti. Tento kabel musí být vedet na základě drážního předpisu E2 mezi  
5 a 6 pražcem od táhla. Maximální doporučená vzdálenost výhybky neboli topných tyčí  
od rozvaděče REOV je počítána do maximálního dovoleného úbytku napětí.  

 Obr. 12 - Schéma napájecí soustavy 

 

3.2 Schéma rozložení topných tyčí u jednoduché výhybkové soustavy 
UIC60 

Výhybkový systém na trati Bohumín - Hranice na Moravě disponuje 8 výhybkami.  
Každá výhybka obsahuje jedno táhlo, a dvě opornice. U dlouhých výhybek v případech 
vysokorychlostních tratí bývá táhel více. Táhla i opornice jsou vyhřívány. Elektrické topné tyče  
se umísťují po délce opornice v takovém počtu, který je třeba na dané výhybce 
k bezproblémovému přisunutí jazyků výhybky.  



 

- 14 - 
 

Tedy začíná na výměnném styku a končí na bodu odbočení jazyku. Výhybka má svoji 
délku, rádius a značí se dle tvaru. Zvolena konfigurace je patrná z obr. 13.  

 

 Obr. 13 - Schéma rozložení topných tyčí výhybky 

 

Tab. 1 - Základní údaje o topných tyčích 

délka tyče l [mm] profil tyče [mm] Elektrický příkon [W] napájecí napětí [V] 

1100 13,2 x 5,5 250 230 

2870 13,2 x 5,5 900 230 

4700 13,2 x 5,5 1500 230 

 

Krabice se svorkovnicemi MX přivádí napětí na jednotlivé ohřevy určené pro napájení 
opornic a táhel. Z obrázku je patrné, že jde o  krabice s označením ST, SK.  

ST – krabice se svorkovnicí pro připojení topných tyčí ohřevu závěru 
SK – krabice se svorkovnicí pro připojení topných tyčí ohřevu opornice 

 

3.3 Upevnění odporových tyčí 

Každá opornice má různý profil R65 (vyráběné od r. 1963), S49 (pak od r. 1970) nově 
UIC60. Díky rozdílným rozměrům šířky paty kolejnice či opornice, musíme při návrhu počítat 
s vhodně navrhnutým uchycením odporových tyčí. 
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3.4 Oddělovací ochranný transformátor 

Transformátor je sestrojen dle ČSN EN 60742 pro ohřev železničních výhybek.  
Jde o vzduchem chlazený transformátor, Je určený pro chod v zimních měsících. Oddělovací 
transformátor má důsledně galvanicky oddělené primární vinutí od sekundárního vinutí. Cívky 
jsou máčené ve speciálním izolačním laku, určeným k izolaci vinutí transformátorů. Oddělení  
je zároveň jištěno tak, že obě vinutí jsou na jiném cívkovém tělese, a mají zdvojenou izolaci 
třídy dvě. Svorky jednotlivých vývodů jsou od sebe dostatečně vzdáleny, nebo odděleny 
přepážkou. Díky těmto opatřením je prakticky nemožné, aby se vstupní primární napětí dostalo 
na výstupní sekundární vinutí a opačně. V případě mého projektu, je na primární vinutí 
přivedeno sdružené napětí 400 V, dvě sekundární vinutí pak disponují napětím 230 V. 
Transformátor pro napájení táhel obsahuje 8 sekundárních vinutí.  

Je použito jádro tvaru O, tedy jádrové konstrukce, které má lepší chladící vlastnosti  
než ostatní tvary. Obě strany jsou vybaveny tepelnou ochranu proti přetížení, které v případě 
přehřátí, v následku přetížení, nebo závitového zkratu, přeruší napájení transformátoru. 

Napájení odporových tyčí v prostorách trakčního vedení je nutné napájet přes oddělovací 
bezpečnostní transformátory dále v síti IT. TN síť nelze použít kvůli zavlečení trakčního proudu 
do potenciálu ochranného vodiče PE, a špatné funkčnosti samočinného odpojení sítě od zdroje. 

Součástí jsou čidla tepelné ochrany, umístěny na povrchu primárního a sekundárního 
vinutí. Součástí čidla je bimetalový kontakt, který při teplotě nad 135°C rozpojí obvod 
napájející cívku stykače, který spíná napájení transformátoru. Kontakty jsou vyvedeny  
na svorkovnici transformátoru. 

 

3.5 Rozvaděč 

Napájení EOV firmy TRAKCE, a.s. je umístěno v rozvaděčích o rozměrech  
1395 x 700 x 1870 mm. Tento rozvaděč je konstruován pro venkovní použití. Přístup  
do rozvaděče je zajištěn z obou stran uzamykatelnými dveřmi. Přívod venkovních kabelů  
je řešen prostorem ve spodní části rozvaděče. Skříň je uzpůsobena pro montáž  
až 12 transformátorů. Plně obsazenou skříní lze vytápět maximálně 24 výhybek. V našem 
případě vytápíme 8 výhybek a je umístěn v prostorech trakčního vedení. 

 

3.6 Kabely a vodiče 

Průřez kabelů napájejících topná tělesa výhybky je třeba vypočítat na základě výkonu 
topné soustavy výhybky, uložení a délky přívodního vedení. 

Na základě vypočteného proudu zvolíme dle norem ČSN 33-2000 vhodný kabel pro napájení. 
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Odebíraný proud topných tyčí vypočteme dle vztahu: 

 

= ∙   [A; W, V]

 

P  [W]  –  příkon soustavy 
Us [V]  –  sdružené napájecí napětí 
cos φ –  účiník topné soustavy 

Úbytek napětí na vodiči by dle normy by neměl být větší než 5% z napájecího napětí.  
Větší úbytek napětí by měl za následek zhoršený tepelný výkon soustavy topných tyčí. 

 

Úbytek napětí na vedení se vypočítá podle vztahu: 

∆ =
2 ∙ ∙

∙ ∙
  [%; m, W,

Sm

mm
, mm , V]

 

U [%]  –  úbytek napětí na vodiči 
l    [m]  –  délka přívodního vodiče 
γ   [Sm/mm2]  –  konduktivita – měrná elektrická vodivost pro měď má hodnotu 56,0538 
P  [W]  –  příkon soustavy 
S  [mm2]  –  průřez vodičů 
Uf [V]  –  fázové napětí soustavy 

Vzhledem k rozdílným délkám kabelů, bude počítáno pouze s nejdelší možnou délkou 
přívodního kabelu pro nejvzdálenější výhybku. Na základě maximálně možného úbytku 
stanovíme jeho délku. 

Celkový příkon jedné výhybky je Pcelk .= 6,4 kW, tento celkový příkon musíme rozdělit  
dle napájených částí z oddělovacích ochranných transformátorů. Samostatný transformátor 
určený pouze k napájení táhel zásobuje výhybku z jednoho výstupu příkonem Ptah. = 1 kW  
a transformátor určený k ohřevu opornic příkonem Popor. = 5,4 kW. Opornice jsou napájeny  
ze dvou výstupů, proto počítáme pro jeden kabel s výkonem 2,7 kW. 

. = 6,4 kW → . = 1 kW → . = 5,4 kW   

Výpočet proudu procházejícím vodičem, napájející ohřev opornice na základě příkonu soustavy 
dle 3.1 

= ∙ =
2700

230
∙ 1 = 11,7 A 

  

(3.1) 

(3.2) 
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Výpočet proudu procházejícím vodičem napájející ohřev táhla na základě příkonu soustavy  
dle 3.1 

= ∙ =
1000

230
∙ 1 = 4,35 A 

Výpočet maximální délky kabelu CYKY 4D x 10 mm2 při úbytku napětí do 5 % napájející 
opornic odvozen dle rovnice 3.2 

=
∆ ∙ ∙ ∙

2 ∙
=

5 ∙ 56,0538 ∙ 10 ∙ 230

2 ∙ 2700
= 119,3 m 

Výpočet maximální délky kabelu CYKY 4D x 4 mm2  při úbytku napětí do 5 % napájející táhla 
dle 3.2 

=
∆ ∙ ∙ ∙

2 ∙
=

5 ∙ 56,0538 ∙ 4 ∙ 230

2 ∙ 1000
= 128,8 m 

 

3.7 Režimy řízení 

Zařízení modulového systému FARCOM pro automatický chod a přenos potřebných 
informací je umístěno ve skříních REOV. Řídící modul MPM-R řídí a umožňuje automatický 
chod EOV a umožňuje komunikace s dalšími počítači. Další moduly systému jsou použity  
pro snímače teplot, snímání proudů a napětí topných tyčí a pro přepínání hlídače izolačního 
stavu. Izolační stavy přepíná modul CM-HIS. 

 

3.7.1 Automatický režim 

Tento režim je řízen automatizačním systémem firmy FARCOM a vhodnou konfigurací. 
Celé ovládání je graficky zobrazeno na dotykovém monitoru řídícího střediska, či techniků  
na síti. 

Při spuštění ohřevu automatizační systém spouští postupně oddělovací transformátory 
tak, aby se zamezilo obrovské k přechodné odběrové špičce. Vzhledem k tvrdosti zdroje 
způsobenou blízkostí rozvodné stanice, nedochází k velkému poklesu napětí sítě. V opačném 
případě je potřeba použít soft-startéry. 

Dále se automaticky spouští režim testování izolačního stavu IT soustavy, která vznikla  
na sekundární straně oddělovacího ochranného transformátoru. Zároveň automatický režim 
pomocí modulu měří a porovnává napěťové a proudové poměry odběru jednotlivých napájení. 
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3.7.2 Místní režim 

Místní režim spustíme otočením tlačítka MO. Toto tlačítko je určeno pro odbornou obsluhu  
a údržbu, která má přistup do rozvaděče pomocí speciálního klíče. Při otevření dveří upozorňuje 
zařízení na tento stav pomocí signalizace. Poté z důvodů testování spustí technik místní režim. 
Obě činnosti jsou signalizovány na ústředně drah. Před každým otevřením tohoto zařízení,  
je třeba manipulaci hlásit na příslušné ústředně, aby zbytečně nedošlo k výjezdu pohotovostní 
servisní hlídky. 

Po otočení tlačítka MO dojde k automatickému fyzickému spojení všech výstupů modulu 
tak, aby nedošlo k náhodnému spuštění ohřevu ze strany automatizačního systému či jiného 
prvku. Zároveň se spustí testování izolačního stavu soustavy. CM-HIS postupně testuje 
jednotlivou výhybku a HIS vyhodnocuje izolační stavy jednotlivých táhel a výhybek. 

Dojde-li k zhoršenému stavu IT soustavy na nějaké výhybce, HIS zareaguje a vyšle signál, 
modul CM-HIS díky němu zůstane zablokován na příslušné poruše. Ze signálky na CM-HIS 
jednoduše zjistíme o kterou výhybku či táhlo se jedná. Na základě přesně stanovené poruchy 
dojde k odstranění závady v konkrétním obvodě. Závady tohoto druhu vznikají v důsledku 
porušení izolace kabelového vedení, porušení ochranné izolace topných tyčí, či velké vlhkosti 
z důvodů špatně izolovaných spojů. 
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4 Vypracování projektové dokumentace, vč. specifikace 
oddělovacích transformátorů v souladu s drážními 
předpisy 

4.1 Projektová dokumentace 

Projektovou dokumentaci jsem vytvořil v softwarovém prostředí Engineering Base  5.0.  
a díky přednostem tohoto softwaru jsem vytvořil následné potřebné dokumenty. 

Kompletní projektová elektro dokumentace je přiložena v příloze č. I a technická zpráva 
v příloze č. II. 

 

4.2 Projekce v Engineering Base 5.0. 

Při tvorbě dokumentace jsem vycházel z již hotových projektů vytvořených ve firmě 
TRAKCE, a.s. v systému AutoCAD, ovšem zcela nepoužitelných pro tento software. Software 
Engineering Base 5.0 (dále jen EB) dokáže převést CAD výkresy do svého systému, ovšem 
s problémy, při kterých nelze vytvářet databáze na základě těchto dokumentů, či jiné grafické 
podoby přístrojů, atd. Opačný export je funkční a vhodnější, protože CAD systém je univerzální 
kreslící grafický nástroj, dokáže tedy bez problému s přístroji pracovat, přemisťovat  
nebo textově upravovat. To je ale vše, čím CAD systém disponuje, a proto je nutné mnoho 
úprav. 

V prostředí EB jsem vytvářel potřebné výkresové sestavy. Tuto činnost bych proto rád 
popsal. Dále bych sdělil, jak se mi s tímto systémem pracovalo a s jakými problémy jsem se při 
své práci potýkal. Největší časovou část mi zabralo vytváření grafických podob všech modulů. 
Systém EB má v knihovně atributů automatizační systémy, přístroje a různá zařízení již vhodně 
vytvořená a dle světových výrobců i přesně specifikována. Moduly systému FARCOM mají  
však specifické umístění všech kontaktů, a to v knihovně není zavedeno. Je také třeba při 
kreslení dodržet zásady pro napájení a přívody přivedené na horní část zařízení, vývody na dolní 
částí zařízení. Kabelové vedení je třeba vést z levé výkresové částí do pravé, a podobně zvolit  
i umístění přístrojů systematickým způsobem.  

Nebylo jednoduché vhodně graficky vytvořit modul. Vstupy a výstupy modulů řeší  
EB velice elegantním způsobem, ovšem napájení, komunikaci a další potřebné připojení,  
jsem volil vhodně a přehledně kvůli připojení vodičů. Není žádoucí, aby se velké množství 
vodičů křížilo, či jinak nesystematicky kreslilo po ploše výkresu. Snažil jsem se celému 
projektu dát určitý systém a řád. 

Ostatní funkce podporující např. generování seznamu kabelů, seznamu přístrojů, svorek, 
vstupů a výstupů jsou velice prospěšné, a ušetří mnoho času stráveným nad tabulkovými 
procesory a vypisováním všech potřebných údajů, které mezi sebou nekomunikují a tímto 
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zvyšují chybu lidského faktoru. Můžeme si zde vše potřebné ihned doplnit, jak na daném 
přístroji, tak ve vytvořených seznamech na základě již hotových, od výrobce specifikovaných 
parametrů. V takto vytvořených seznamech se pak velmi dobře orientuje a doplňují údaje.  
V mém případě to byly informace o přístrojích FARCOM.  

 

4.3 Specifikace oddělovacího ochranného transformátoru 

Jelikož jsou použity výhybky o rozměrech 1:9/11-300 a celkového příkonu 6,4 kW, použil 
jsem speciálně navržený transformátor dle specifických požadavků v ležatém provedení.  
Pro napájení táhel o výkonu 8 kVA, vstupní napětí je 400 V a výstupní napětí je 8 x 230 V. 
Podstatné je, že jeden transformátor dokáže napájet ohřev všech táhel. 

Napájení topných tyčí opornic zajišťuje pro každou výhybku jeden navržený  transformátor 
se dvěma výstupy 2 x 230 V o výkonu 5,3 kVA.  

Bližší specifikace od výrobce nejsou k dispozici, z důvodů výrobního tajemství firmy 
Eximet Trafo, spol. s r. o.. Výkonově se tyto transformátory zatěžují na maximální výkon, 
protože dle požadavků je transformátor vhodně a přesně konstruován. Snese bez problému  
až 150 % jmenovitého zatížení. Zařízení je dále navrhnuto tak, aby mělo co nejdelší životnost  
a spolehlivost. Izolace je máčená a navržena tak, aby odolala tropickému podnebí. 
Nepředpokládá se celoroční chod, ale využití jen v zimních měsících, při kterých je nižší 
teplota, a tím lepší chlazení zařízení. 

 

4.4 Elektrický ohřev dle drážních předpisů 

REOV je nazýván jako „určené technické zařízení“ a na něho se vztahuje celá řada 
ustanovení zákonu o drahách, které zařízení splňuje. 

Dále je třeba zabránit působení trakčního proudu na ostatní silnoproudá zařízení. EOV tedy 
neovlivňují trakční proudy a neovlivňuje kolejové obvody, ani jiné zařízení umístěné v jeho 
blízkosti. 
 

4.4.1 Stavební a technický řád drah má dle zákonu č. 177/1995 Sb. danné 
požadavky 

Zařízení EOV a jeho dálkové ovládání splňuje dle zákona tyto požadavky: 

• spolehlivě přenáší povely z řídicího stanoviště 

• při poruše řízení samo zařízení nedává povely 

• samo zařízení signalizuje přímo vizuálně či signálkami všechny stavy  

• přepíná mezi dálkovým a místním režimem 
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• zařízení je odrušené a zabraňuje tak negativním vlivům elektromagnetické indukce, 
kapacitním vlivům na elektrické silové soustavy a naopak 

4.4.2 Uspořádání a podmínky provozu elektrického zařízení na drahách 

• kabelové trasy - trasa uložení kabelů je zvolena tak, aby neznemožňovala údržbu koleje  
a dále s ohledem na železniční spodek dle normy ČSN EN 50 343 

• ochrany a jištění - ochrana a jištění funguje jak v síti TN-C, tak na sekundární straně v síti 
IT 

• plynulost dopravy - zařízení vytváří podmínky pro plynulost dopravy 

• opotřebení - stav elektrického zařízení a stupně opotřebení součástí neomezuje provozní 
vlastnosti tohoto zařízení, ani zařízení z nich napájených 

 

4.4.3 Ochrana veřejné distribuční sítě dle ČSN 34 1500 ed.2 

Protože je navrhované zařízení umístěno v prostorech ohrožených trakčním vedením  
je použito těchto ochran: 

• IT soustava vytvořená oddělovacím ochranným transformátorem a s ní použity hlídače 
izolačního stavu 

• ochrana proti přepětí je řešena přepěťovými ochranami dle náležitých norem 

• zařízení je voleno tak, aby spolehlivě zajistilo správnou funkci 

• citlivý automatizační systém spolehlivě odrušen od elektromagnetických vlivů 

 

4.4.4 Oblast a zabezpečení 

Kritéria kontroly, posuzují a kontrolují polohy přilehlého a odlehlého jazyka na více 
místech. Funkčnost celého zařízení je signalizována dle potřeby na všech velících stanovištích  
pomocí dotykových monitorů. Díky nim jsou přehledně zobrazena zařízení, která je třeba stále 
kontrolovat. Vizuální kontrolu provádí zaměstnanec Českých drah, nebo na základě potřeby 
pracovník dodavatelské firmy. Ten může zvolit možnost kontroly pomocí internetu, která  
je mnohem pohodlnější, než zdlouhavé výjezdy.  
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5 Zhodnocení technického a ekonomického přínosu 

Firma TRAKCE, a.s. jako projekční a realizační firma funguje řadu let, ale vzhledem 
k nedostatku nových projektantů, zde pracují zkušení odborníci, kteří využívají starší projekční 
programy. Přechod na nový software není jednoduchý a zpomalí projekci ve firmě. Zároveň 
tento přechod znamená i další nezanedbatelné finanční náklady, a další problémy spojené 
s touto změnou. 

Mým hlavním úkolem bylo vytvořit pilotní projekt v novém prostředí Engineering Base 
5.0. Díky prvnímu projektu v tomto prostředí bude pro projektanty jednodušší vytvořit další 
projekt. Protože projekty jsou si velice podobné, je mnohem jednodušší editovat již hotový,  
než vytvářet projekt nový. 

Tento software prezentovala firma TECHNODAT, s.r.o. s tím, že po zapracování  
se v tomto programu ušetří až polovina času stráveného u starých programů typu CAD. Ovšem 
první kroky s tímto programem jsou velice zdlouhavé a složité. Ke zvládnutí problematiky jsem 
v roce 2010 absolvoval třídenní specializační školení zmíněnou firmou v rámci projektu ESF. 

Při svém řešení  jsem měl možnost se rozhodnout mezi softwarem ePLAN P8  
a Engineering Base. Obě SW prostředí jsem měl na oborové Katedře elektrotechniky i ve firmě 
TRAKCE, a.s. k dispozici jak ve školní, tak v i plné verzi (trial).  

Nechci však vyzdvihovat, či propagovat ten či onen program, ale chci odůvodnit  
své rozhodnutí volby prostředí EB.  

ePLAN- prostředí pro kreslení elektrotechnických schémat. Při práci se mi nedařilo 
vytvořit seznamy materiálu podle použitých přístrojů. Podobných problémů bylo nespočet, 
ovšem ne vinou uživatele, ale nedokonalostí zmíněného programu. Další aspekt je podpora 
knihoven ze stran výrobců. Tento program sice nemá takovou podporu přístrojů, jako  
má AUTOCAD, ale když nějaká knihovna přístrojů a zařízení existuje, je nepoužitelná. Přístroje 
nemají grafickou podobu, ani bližší specifikace. Uživatel si je musí vytvořit sám. Prostředí  
a návaznosti databáze nejsou moc logické a ohlasy ze stran jiných uživatelů nejsou nikterak 
kladné. 

Engineering Base- software pro tvoření kompletní dokumentace. Používá Microsoft Office 
Visio na kreslení schémat a Microdoft SQL server na vzájemné propojení a práci na více 
počítačích připojených k internetu. Celý program zastává funkci textového editoru. CAD pak 
funkci produktu pro kreslení a tabulkového procesoru. To znamená, že vytvořené výkresové 
schéma je provázáno se seznamem použitých součástí. Tyto součásti můžeme libovolně 
upravovat‚ vybírat je ze seznamu či výkresu, či na základě údajů o celém projektu.  
Vše se dá zpětně bez problému doplnit. Správa dat přes síť je s možností nastavení potřebného 
oprávnění pro práci na projektu. Celkově program podstatně eliminuje chybu lidského faktoru 
uživatele. Dalším pozitivním faktorem bylo poskytování licencí. Firma  
TECHNODAT, spol. s r.o. EB poskytovala trial verzi na dobu 60 dní. Pro školní účely mi byl 
s poučením poskytnut licenční klíč pro tvorbu projektu, jak na svém osobním, tak i na školním 
počítači, pořízeném z prostředků projektu ESF „ICT a elektrotechnika pro praxi“, reg. číslo 
CZ.1.07/2.2.00/07.0351 ve firmě TRAKCE, a.s., která je partnerem tohoto projektu. 
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Resumé Engineering Base 5.0, protože jsem využíval kreslení a projekci pouze na jednom 
stolním počítači, nepoužíval jsem již zmíněný SQL server. Pro malé firmy s několika 
projektanty a s léty zaběhlým softwarem se mi EB jeví  jako nevyužitý a pro firmu investičně 
dost náročný software. Ovšem pro velké mezinárodní společnosti o mnoha projektujících 
uživatelích se jeví jako velice efektivní a komfortní produkt. Investované finance budou mít tak 
mnohem větší návratnost. 
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6 Zhodnocení přínosu ve firmě získaných odborných  
a praktických dovedností pro další odbornou kariéru. 

Můj přínos pro firmu spočívá ve vytvoření kompletní dokumentace v projekčním softwaru 
s názvem Engineering Base, díky níž bude moci firma snáze přejít na tento novodobý projekční 
nástroj.  

S drážní problematikou jsem se nikdy nesetkal, ani ve škole, ani v blízkosti svého bydliště.  
Na základě této práce jsem si mohl projít problematikou s tímto spojenou a do budoucna 
prospěšnou v tom, že v mé budoucí kariéře mohu uvažovat i o místě v projekci pro trakční 
zařízení. 

Za dobu mé práce jsem měl možnost konzultovat řadu problémů, které mi byly ochotně 
vysvětleny přímo od odborníků zabývajících se touto problematikou. V montážním úseku jsem 
byl seznámen s umístěním systému FARCOM, jeho vizualizací, s dotykovým ovládáním,  
i s pomocí intranetu. Díky panu Viktoru Kováčovi mi byl vysvětlen způsob vytápění 
jednotlivých výhybek, napájecí obvody, specifikace oddělovacích transformátorů, bezpečnostní 
ochrana, způsoby testování, opravy, autonomní chod celého systému a jiné. Na mém pracovišti 
pod vedením Ing. Tomáše Krenželoka, Ph.D. v oblasti vývoje, jsem měl možnost detailně  
se seznámit s moduly FARCOM a jeho systémem. 

Dále jsem se naučil v softwaru Engineering Base na takové úrovni, že mi nedělá problémy 
vytvářet projektovou dokumentaci, včetně seznamů s projektem spojenými a další kompletními 
výstupními formuláři. Jediná nevyužitá funkce, která je jedna z hlavních předností softwaru, 
byla síťová spolupráce více lidí na jednom projektu. Síťová spolupráce může být prováděna ve 
větších firmách, kde EB je již zaběhlý software. 

Pro praktický život jsem se díky školením a pohybu v prostředí kolejní infrastruktury 
českých drah naučil bezpečně pohybovat v blízkosti kolejiště. Zjistil jsem jakými signály 
komunikovat se strojvedoucím na kolejišti, a jak se zachovat při přijíždění vlakové soupravy. 
Dále jsem se seznámil se stavebními činnostmi v okolí železnice a dozvěděl se, že všechny 
rozhodnutí spojené se železnicí vydává drážní úřad. 
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7 Závěr 

Elektrický ohřev výhybek zajišťuje vytápění inkriminovaných míst výhybek.  
Tím zabraňuje zamrzání či hromadění většího množství sněhu. V těchto místech se pohybuje 
jazyk výhybky, a ten přilehá s přesností na milimetry k opornici. Tímto systémem jsou v dnešní 
době vybaveny převážné všechny hlavní tratě v České republice. Systém celého ohřevu  
je zobrazen na dotykovém displeji drážní budovy. Tento systém je možné ovládat přes internet 
po celém světě pomocí potřebných administrativních hesel. V poslední řadě je přednost systému 
v plné automatizaci a samostatném chodu na základě monitorování všech potřebných vlivů 
v zimním období. Tímto způsobem nastavený systém má minimální spotřebu elektrické energie, 
která však bude stále cenově stoupat. Další výhodou dálkového řídícího systému FARCOM,  
je propojení s osvětlením nástupišť, zabezpečovacích a požárních zařízení, vytápěním budov  
a odečtu spotřeby elektrické energie.  

Projektovou dokumentaci jsem vytvořil pro firmu TRAKCE, a.s. v moderním projekčním 
prostředí Engineering Base 5.0., které se stále vyvíjí a vylepšuje na základě zkušeností 
uživatelů. Díky tomu je systém stále aktuální a nezaostává za ostatními konkurenčními 
softwary. S programem jsem se poprvé seznámil na základě tvorby mé bakalářské práce  
a při odporné praxi v již zmiňované firmě. V něm jsem se díky studiu uživatelského manuálu 
seznámil s potřebnými základními uživatelskými funkcemi. Dále jsem absolvoval dvoudenní 
školení na oborové Katedře elektrotechniky, kde mi byla vysvětlena další problematika  
a postupy projekce v programu. Tento program má mnoho funkčních výhod urychlujících práci. 
Hlavní výhodou tohoto programu je generování seznamu součástí na základě vytvořeného 
zapojení. Cena tohoto programu není jasně stanovena, a to z důvodu její časté změny,  
jak na základě pohybu kurzu měny, tak na základě přídavných funkcí, které jsou nezbytné  
pro samotnou projekci. Na základě zjištění, co který modul má za funkci, bych doporučil verzi 
s plnou podporou všech modulů. Po dokončení mé práce nemohu stanovit výhodnost tohoto 
softwaru a jeho návratnost, neboť to si musí reálný zájemce o tento produkt spočítat sám. 
Ovšem s přesnosti mohu říci, že pro velké projekční firmy je tento program velice výhodná 
investice. 
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