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Seznam použitého značení 
 

FG  - tíhová síla...........................................................................  [N] 

MB  - moment na hnacím bubnu .................................................  [Nm] 

MM  - moment na výstupní hřídeli hydromotoru HM ....................  [Nm] 

Mteoret - teoretický statický moment od tíhové síly...........................  [Nm] 

P  - výkon..................................................................................  [W] 

QG  - objemový průtok hydrogenerátorem HG ............................  [m3s-1] 

QM  - objemový průtok hydromotorem HM ..................................  [m3s-1] 

VG  - geometrický objem hydrogenerátoru HG ...........................  [m3] 

VGMIN - minimální geometrický objem hydrogenerátoru HG ...........  [m3] 

VGMAX - maximální geometrický objem hydrogenerátoru HG ..........  [m3] 

VM  - geometrický objem hydromotoru HM .................................  [m3] 

f0  - součinitel tření....................................................................  [1] 

g  - tíhové zrychlení ..................................................................  [ms-2] 

h  - výška..................................................................................  [m] 

iP  - převodový poměr mechanické převodovky ........................  [1] 

iŘ  - převodový poměr řetězového převodu...............................  [1] 

m  - hmotnost ............................................................................  [kg] 

nmotor - otáčky primárního motoru ..................................................  [s-1] 

nB  - otáčky hnacího bubnu ........................................................  [s-1] 

nM  - otáčky hydromotoru HM.....................................................  [s-1] 

p  - tlak .....................................................................................  [Pa] 

rB  - poloměr hnacího bubnu .....................................................  [m] 

v  - rychlost proudění................................................................  [ms-1] 

∆pM - tlakový spád na hydromotoru HM.......................................  [Pa] 

η  - účinnost..............................................................................  [1] 

ρ  - hustota kapaliny .................................................................  [kgm-3] 

 
 
 
 
 
Pozn.:  Jednotky uvedených fyzikálních veličin jsou uvedeny jako základní. Případný jiný 

rozměr veličiny je v textu, či v tabulkách uveden. Kolidující označení je v textu uvedeno. 
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Úvod 
 

Cílem diplomové práce je zpracování teoretické části o přenosu výkonu v převodových 

ústrojích a základní teorie pohonů a převodů, přehled strojů určených pro pokládku 

kolejových polí a výhybek a praktický návrh hydrostatického převodu kolejového pokladače.  

 

Pohony se vyskytují u všech strojů a proto je nutné při jejich návrhu dbát na správný návrh. A 

to jak z hlediska volby hnacího stroje, tak z hlediska přenosu výkonu převodovým ústrojím. 

V některých případech je dostačující mechanický pevný, či proměnný převod, pro dosažení 

vyšší přesnosti řízení a efektivnější využití hnacího stroje však bývá nezbytné použití 

hydrostatických, hydrodynamických, nebo elektrických přenosů výkonů, příp. kombinací 

výše zmíněných s mechanickou převodovkou. 

 

Teoretická část obsahuje základní poznatky a teorii pohonů a převodů jako takových, dále 

jsou zmíněny, vzhledem k tématu práce, používané přenosu výkonu ze spalovacího motoru na 

hnací dvojkolí u železničních vozidel, jak osobních, tak pracovních. Podrobněji je rozebrán i 

z hlediska regulace hydrostatický přenos výkonu ve velké části využívaný u pracovních strojů 

železničních i silničních. Poměrně obsáhlou část pak tvoří základní definice konstrukce 

železniční trati a přehled u nás používaných pokladačů kolejových polí. Jelikož jsou 

v provozu u soukromých provozovatelů poměrně velká množství různých typů, v přehledu 

jsou zahrnuty především původní stroje, neboť rekonstrukcemi strojů bývá primárně 

odstraněna jejich morální zastaralost, nebo jen jsou jen lehce zlepšeny pracovní parametry 

strojů. 

 

Praktická část navazuje na teoretický základ a zabývá se návrhem hydrostatického pohonu pro 

stroj TLP 550. První částí je obecný postup výpočtu. Na ten navazuje návrh základních celků 

HS převodu tj. spalovací motor – hydrogenerátor - hydromotor. 

 

 

 

 

 

 



VŠB TU Ostrava FS  Diplomová práce 

HYDROSTATICKÝ POHON POKLADAČE KOLEJOVÝCH POLÍ 11 

1 Základní vlastnosti pohonů 
 

1.1 Skladba pohonu, blokové schéma 

 

Každý stroj, nebo výrobní zařízení potřebuje k realizaci své funkce (pohybu apod.) pohon. To 

se týká i vozidel jak silničních, tak kolejových. Hlavní funkcí pohonu těchto vozidel je 

samozřejmě pojezd – vedlejší funkcí může být například výroba stlačeného vzduchu, mazání, 

zdroj tlakové kapaliny pro pomocné, či pracovní funkce stroje. 

Součástí pohonu je nejen hnací motor, který různou přeměnou jím vytvořené mechanické 

energie pohání hnaný stroj, nebo vozidlo, ale také převodový mechanismus, jež výstupní 

mechanickou energii motoru nejen přenáší, ale ve spoustě případů i mění tak, aby splňovala 

určité výstupní parametry pro hnaný stroj. Pohon lze jednoduše popsat blokovým schématem 

na obr. 1.1. 

 

Obr. 1.1 – Blokové schéma pohonu – přenos energie [2] 

 

Z obr. 1.1 je patrné, že v motoru dochází k primární přeměně energie – chemické (tekutá, 

tuhá, plynná paliva) a elektrické na energii mechanickou. V některých případech je k přeměně 

na mechanickou energii využito sekundární energie tlakové kapaliny, nebo stlačeného 

vzduchu. 

Pohony lze z hlediska jeho skladby rozdělit dle: 

• typu motoru 

• počtu motorů 

• typu převodového mechanismu 
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Typ motoru: 

Jako primární zdroj energie se používají motory spalovací, nebo elektromotory. Jak bylo 

zmíněno výše, v některých případech je použito sekundární přeměny energie např. u sestavy 

hydrogenerátor - hydromotor. 

 

Počet motorů: 

Pohon může být jednomotorový, kdy jeden motor pohání jednu, nebo více náprav, příp. 

vícemotorový, kdy každou nápravu pohání samostatný motor, případně samostatně každé 

kolo. 

Zvláštní skupinou jsou pohony skupinové, kdy jeden motor zabezpečuje nejen samotný pojed 

vozidla, ale i další pracovní funkce (např. sklápění korby). 

 

Typ převodového mechanismu: 

Převodové ústrojí může být tvořeno několika typy: 

• Mechanický převod, 

• hydrostatický převod, 

• hydrodynamický převod, 

• elektrický převod (stejnosměrný, střídavý), 

• příp. kombinací výše zmíněného. 

 

1.2 Základní rozdělení převodů 

 

U velké většiny vozů a mobilních pracovních strojů je nutné použít pohon, jehož výstupní 

parametry – např. moment, rychlost, otáčky, výkon apod. lze řídit. Z hlediska skladby pohonu 

lze tyto parametry řídit buď ovládáním (tj. bez zpětné vazby), nebo regulací (kdy žádaná 

veličina koresponduje díky zpětné vazbě s nastavenou). 

 

Dalším zvláštním stavem, který potřebujeme zabezpečit, jsou přechodové stavy pohonu – tj. 

rozjezd a brzdění, kdy ani spalovací motor, ani elektromotor, nejsou schopny zabezpečit 

potřebné parametry přenosu výkonu na hnací dvojkolí, dle požadované trakční 

charakteristiky. Proto je nutné mezi motor a hnaný stroj vložit takové převodové ústrojí, které 

splnění těchto přechodových stavů zabezpečí. 
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Používané převody můžeme rozdělit do tří základních skupin: 

• Převody přímé, 

• převody nepřímé, 

• převody kombinované. 

 

Přímé převody: 

 

Přímé převody jsou charakteristické tím, že převádí primární mechanickou energii na hnací 

kola beze přeměny nositele energie (bez přeměny na jiný druh energie). Mění se jimi pouze 

kinematické a dynamické veličiny jako rychlost, moment, příp. směr pohybu vozidla. 

 

Patří sem stupňové a planetové převodovky se spojkami, kardanovým hřídelem a 

diferenciálem. Charakteristický je odstupňovaný momentový i otáčkový převod (rychlost, 

tažná síla, moment) v pevném poměru k otáčkám a momentu primárního motoru. Účinnost 

takového převodu je velmi vysoká, zhruba 95 až 98%. Čím více je v převodovce řazeno 

převodových stupňů, tím více se blížíme ideální charakteristice konstantního výkonu. 

Nevýhodou tohoto převodu je při manuálním řazení stupňům, především psychický nárok na 

řidiče. 

 

Převodu tohoto typu využívají ve velké míře silniční vozidla, ale také vozidla kolejová, nebo 

například trolejbusy a tramvaje – tam nejsou převody řazeny ručně, ale převod je konstantní 

(nápravová převodovka) a řízení se provádí na elektromotoru. Přenášený výkon je řádově 

v desítkách až stovkách kW. Charakteristika přímého pětistupňového převodu je na obr. 1.2. 

 

 

Obr. 1.2 – Charakteristika přímého mechanického převodu [2] 
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Nepřímé převody: 

 

Nepřímé převody mění mechanickou energii primárního motoru na jiný druh energie – 

nejčastěji elektrický, hydraulický, nebo pneumatický. Takovýto převod má výhodu 

v plynulém řízení jak otáček (rychlosti), tak tažné síly. 

 

• Měníme-li mechanickou energii primárního motoru na tlakovou energii kapaliny, 

mluvíme o hydrostatickém převodovém mechanismu, 

• využitím kinetické energie kapaliny, mluvíme o hydrodynamickém převodovém 

mechanismu, 

• přeměnou mechanické energie na energii elektrickou v el. generátoru, hovoříme o 

elektrickém převodovém mechanismu. 

 

Všechny výše zmíněné nepřímé převody mají oproti převodům přímým, jeden velký 

nedostatek a to výrazně nižší účinnost – řádově kolem 70 až 80%. Výrazný pokles je 

způsoben dvojí přeměnou energii, jež s sebou nese určité ztráty. Oproti tomu přenášené 

výkony se pohybují u silničních vozidel od několika desítek do několika stovek kW, u vozidel 

kolejových až několika MW. Charakteristika nepřímého převodu je na obr. 1.3. 

 

 

Obr. 1.3 – Charakteristika nepřímého hydrostatického převodu [2] 
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Kombinované převody: 

 

Vhodnou kombinací výše zmíněných přímých a nepřímých převodů, lze dosáhnout nejen 

zvýšení celkové účinnosti, ale i zvýšení regulačního rozsahu. Převody lze v zásadě 

kombinovat zapojením do série, nebo paralelním zapojením. Jako příklad uvedu elektro - 

mechanický a hydro – mechanický kombinovaný převod.. 

 

Prvním příkladem je elektro - mechanický převod používaný u hnacích kolejových vozidel 

nezávislé trakce ve výkonové kategorii nad 1000 kW. Spalovací motor pohání dynamo 

(elektrický stejnosměrný přenos výkonu), nebo trakční alternátor (elektrický střídavý přenos 

výkonu, střídavý proud musí být transformován a usměrněn než je přiveden na svorky 

elektromotoru), a elektromotor přes mechanickou nápravovou převodovku s pevným 

poměrem pohání hnací dvojkolí. 

 

Druhým příkladem je hydro – mechanický převod, kdy spalovací motor pohání 

hydrogenerátor, přes hydraulické vedení je tlaková kapalina dopravena k hydromotoru, a ten 

přes spojení s mechanickou převodovkou opět pohání hnací dvojkolí. Výhodou tohoto řešení 

je při použití vhodných převodníků široký rozsah regulace – změnou otáček primárního 

motoru, změnou geometrického objemu hydrogenerátoru, nebo hydromotoru, příp. na 

mechanické vícestupňové převodovce. 

 

Na obr. 1.4 je charakteristika kombinovaného hydrodynamicko – mechanického převodu. 

 

 

Obr. 1.4 – Charakteristika kombinovaného hydraulicko – mechanického převodu [2] 
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1.3 Metody přenosu výkonu na hnací dvojkolí traťových strojů 

 

Pod pojmem přenos výkonu rozumíme zařízení umístěné mezi spalovací motor a poháněné 

dvojkolí. Úlohou tohoto zařízení je transformovat nevhodnou charakteristiku spalovacího 

motoru na vhodnější trakční charakteristiku, pokud možno co nejvíce se přibližující ideální 

trakční hyperbole konstantního výkonu. 

 

Volba druhu přenosu výkonu u pracovních strojů vychází z více požadavků, které bývají 

většinou náročnější, než u normálních hnacích vozidel. Na vině je především kromě jízdního 

režimu i nutnost pracovat v režimu pracovním. Při volbě přenosu výkonu je tedy nutné dbát 

několika hledisek: 

 

• Přenášený výkon, 

• požadované trakční vlastnosti, 

• funkci, uspořádání stroje a rozměrovou náročnost, 

• nároky na údržbu a spolehlivost, 

• hmotnost, 

• a v některých případech i hluk. 

 

Rozdělení dle typu převodových mechanismů je v kap. 1.1, str. 12. 

 

1.3.1 Mechanický přenos výkonu  

 

Základní přenos výkonu je mechanický, vhodný především do pojezdů vozidel nižší 

výkonové kategorie, řádově desítek kW, v některých případech stovek kW. Samotný 

mechanický přenos je víceméně jednoduchý, sestává ze soustavy ozubených převodů, 

kloubových hřídelů a nápravové převodovky. Limitní jsou pro tento přenos přetržitý průběh 

tažné síly při přeřazování, nedokonalé využití spalovacího motoru potlačováním jeho otáček 

pevnou vazbou mezi motorem a hnací nápravou, omezený přenášený výkon a především 

poměrně velká prostorová náročnost takovéhoto řešení. 

Typickým využitím jsou manipulační vozíky MUV 69 a z něj odvozené stroje. 

 

Schéma mechanického přenosu výkonu je na obr. 1.5. 
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Obr. 1.5 – Schéma mechanického přenosu výkonu [21] 

 

1.3.2 Hydrodynamický (hydromechanický) přenos výkonu  

 

Hydrodynamický přenos využívá kinetické energie kapaliny. Tento převod může být 

uspořádán jako hydrodynamická spojka (HDS), nebo hydrodynamický měnič (HDM). 

Takovýto přenos výkonu řadíme do střední až vyšší výkonové kategorie s možností přenosu 

několika kW až do několika MW. Hydrodynamická spojka je většinou součástí stabilních 

průmyslových pohonů (čerpadla, kompresory, ventilátory aj.), hydrodynamický měnič 

převážně v pohonech vozidel a pracovních strojů. Ve spojení s mechanickým převodem (např. 

stupňovým, nebo planetovým) získáváme hydrodynamickou převodovku. 

U pracovních strojů není tento přenos výkonu příliš rozšířen – především pokud je u stroje 

vyžadován cyklický pracovní pohyb. Proto se dnes někdy hydromechanický přenos výkonu 

určený pro jízdu kombinuje s hydrostatickým přenosem pro pracovní pohyb. 

Hydrodynamický přenos byl rozšířen především v osobních motorových vozech M296.1/2 

(dnes řada 853/852 – po rekonstrukci a remotorizaci 854), kde byla použita hydrodynamická 

převodovka H 750 M, se třemi sériově zapojenými měniči (MMM). 

Z pracovních strojů stojí za zmínku MVTV 3 (řada M 250.0, dnes 893), který byl pracovní 

verzí osobního vozu M 240.0 (dnes 820). 

 

Schéma hydromechanického přenosu výkonu je na obr. 1.6. 
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Obr. 1.6 – Schéma hydromechanického přenosu výkonu [21] 

 

1.3.3 Hydrostatický přenos výkonu 

 

Hydrostatický přenos výkonu využívá součinnosti hydrogenerátoru jako zdroje tlakové 

kapaliny a hydromotoru. Skladba takovéhoto převodu může být pomocí dislokovaných 

převodníků, kdy jsou HG a HM spojeny pomocí trubek a hadic, nebo jako kompaktní 

jednotka. Dislokované převodníky mají výhodu v možnosti použití různých kombinací HG – 

HM, kompaktní provedení bývá výhradně řešeno konstrukčně stejnými převodníky, často i 

stejné velikosti – výhodou je především odstranění propojovacích hadic, tím pádem i ztrát 

v nich vznikajících. Možnosti hydrostatického převodu budou podrobněji popsány 

v následující kap. 1.4, str. 16. 

Použití u mobilních železničních strojů je poměrně časté, především pro variabilitu a nízkou 

hmotnost a velikost jednotlivých převodníků. Z těžších strojů je HS přenos použit u strojů TL 

550, či PTH 350. 

 

Schéma hydrostatického přenosu výkonu je na obr. 1.7. 
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Obr. 1.7 – Schéma hydrostatického přenosu výkonu [21] 

 

 

1.3.4 Elektrický přenos výkonu 

 

Jedná se o přenos výkonu pomocí elektrické energie, vzniklé v generátoru, řazeném za 

spalovacím motorem. Jeho použití je samozřejmostí u lokomotiv vyšších výkonů, stejně tak u 

pracovních strojů, kde je velkou výhodou krátkodobá přetížitelnost, velká variabilita umístění 

komponent, dobré možnosti regulace, nižší hlučnost a především pro práci v terénu 

ekologická nezávadnost. Nevýhodou je především velikost a hmotnost generátoru a 

elektromotoru, ve srovnání např. s hydrostatickým převodem. 

K traťovým strojům používající tento přenos výkonu patří například dále zmíněný pokladač 

UK 25/18. 
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1.4 Hydrostatický převod 

 

Hydraulické převody pracují na principu přenosu energie kapalinou, která je jejím nositelem. 

Vyjádříme-li přenos mechanické energie sloupcem kapaliny pomocí Bernoulliho rovnice pro 

stacionární bezztrátový průtok hmotnostní jednotky: 

 

.
2

2

konsthg
pv

=⋅++
ρ

        (1.1) 

 

je patrné, že při přenosu energie se může využívat: 

 

• kinetické energie kapaliny, 

• tlakové energie kapaliny, 

• polohové energie kapaliny. [2] 

 

Vzhledem k poměrně nevýznamné hodnotě polohové energie ve vztahu ke dvěma zbývajícím 

ji zanedbáme a dle využití kinetické, příp. tlakové energie rozdělíme převody na: 

 

• hydrodynamické, 

• hydrostatické. 

 

Hydrodynamický převod je shrnut v kapitole 1.3.2 na str. 17. Podrobněji se tedy budu věnovat 

převodu hydrostatickému, jež je použit pro konstrukční návrh v praktické části diplomové 

práce. 

 

1.4.1 Základní vlastnosti, skladba, regulační charakteristiky 

 

Hydrostatický převod je tvořen zdrojem tlakové energie – hydrogenerátorem (HG), vedením – 

které je tvořeno ventily, hadicemi a dalšími prvky a tlaková energie je spotřebována 

v hydromotoru (HM). Hydromotory rozeznáváme dle pohybu výstupního členu na: 

• rotační HM, 

• přímočaré HM, 

• kyvné HM. 



VŠB TU Ostrava FS  Diplomová práce 

HYDROSTATICKÝ POHON POKLADAČE KOLEJOVÝCH POLÍ 21 

Přenos energie mezi HG a HM lze řídit jednak mechanickými parametry primárního (u 

mobilních strojů většinou spalovacího) motoru, tj. otáčkami a momentem, nebo pomocí 

hydrostatických parametrů obvodu tj. tlakem a průtokem. 

 

Skladba hydrostatického převodu může být provedena pomocí dislokovaných převodníků, 

nebo kompaktním provedením. 

 

Dislokované převodníky mají mezi sebou vedení, které přináší do obvodu tlakové a místní 

ztráty. Výhodou je však možnost variabilně uspořádat HG a HM dle prostorových možností. 

U této varianty je možno použít a kombinovat různé typy převodníků, tak i jejich velikosti. 

 

Kompaktní provedení převodníků znamená umístění HG i HM v jedné skříni s různě 

umístěným vstupním a výstupním hřídelem. Kompaktní řešení používá výhradně stejné 

konstrukční provedení převodníků a velice často i stejnou velikost. 

 
Hydrostatický převod je nejčastěji kombinací těchto převodníků (dle možnosti regulace): 

• regulační hydrogenerátor + neregulační hydromotor, 

• neregulační hydrogenerátor + regulační hydromotor, 

• regulační hydrogenerátor + regulační hydromotor. 

 

Regulací je v tomto případě myšlena změna geometrického objemu hydromotoru (VM), nebo 

hydrogenerátoru (VG). 

Regulační rozsahy a charakteristiky hydrostatického převodu jsou uvedeny na obr. 1.8. 

 

Případ použití neregulačního hydrogenerátoru a neregulačního hydromotoru se nazývá 

hydrostatický hřídel a jeho použití není příliš časté. 
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Obr. 1.8 – Regulační charakteristiky hydrostatického převodu [2] 

 

1.4.2 Základní výpočtové vztahy 

 

Moment na výstupní hřídeli hydromotoru: 

M

MM
M n

Qp
M

⋅

⋅∆
=

π2
   [N.m]     (1.2) 

 

Otáčky výstupní hřídele hydromotoru: 

 
M

M
M V

Q
n =     [s-1]     (1.3) 

 

Výkon: 

 MMMMMM nVpQpP ⋅⋅∆=⋅∆=  [W]     (1.4) 
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Průtok hydrogenerátorem dodávaný hydromotoru: 

 motorGMG nVQQ ⋅==    [m3.s-1]    (1.5) 

 

Ze vzorců je patrné, že regulace na HG probíhá buď změnou otáček elektromotoru (nebo 

spalovacího motoru) nmotor, příp. změnou geometrického objemu VG. Tím můžeme omezit, či 

zvýšit průtok kapaliny do HM. 

 

Sériovým připojením mechanické převodovky dále zvýšíme možnost regulace takovéhoto 

převodníku, kdy je možné měnit vlastnosti převodu změnou otáček motoru, změnou 

geometrického objemu HG i HM a navíc řazením stupňů na mechanické převodovce. 

 

Pro pojezdy traťových strojů je možné použít ze dvou druhů hydromotorů: 

• rychloběžné s mechanickou převodovkou 

• pomaluběžné (s i bez mechanické převodovky) 

 

Pro pomaluběžný motor platí, že jeho VM je výrazně větší, než hydromotoru rychloběžného a 

k němu připojeného hydrogenerátoru [2]. Vezmeme-li v úvahu rovnici 1.2, str.17, při 

konstantním tlakovém spádu ∆pM a omezení velikosti a hmotnosti, jediná možnost zvýšení 

momentu MM snížením otáček. Takovýto hydromotor se pohybuje v rozmezí hodnot [2]: 

 

• nM = 1 až 500 min-1 

• MM = 1000 až 130 000 N.m 

• VMmax = 4 . 104 cm3 

 

Vysoké hodnoty momentu a nízké hodnoty otáček tak umožňují velice výrazně zmenšit 

mechanickou převodovku, nebo ji úplně vyloučit. Jelikož je ale hlavním argumentem v dnešní 

době cena, musí konstruktér zvážit, zda-li výhody pomaluběžného HM bez mechanické 

převodovky předčí ve většině případů levnější sestavu rychloběžný HM s mechanickou 

převodovkou. 
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2 Pokládka kolejových polí 
 

2.1 Konstrukce železniční trati 

 

Železniční trať lze v zásadě rozdělit na dva významné celky: 

• železniční svršek 

• železniční spodek 

 

Železniční svršek:     Železniční spodek: 

kolejnice + kolejnicové styky    těleso železničního spodku 

upevňovadla + podkladnice    odvodňovací stavby 

pražce       opěrné, zárubní, obkladní zdi 

kolejové lože      mosty, tunely 

       

Průřez železniční tratí je na následujícím obrázku 2.1. Vlevo je zobrazena klasická traťová 

kolej s rychlostním omezením 90 km/h, vpravo pak modernizovaná pro rychlost 160 km/h. Ta 

se liší nejen kompletní novostavbou kolejového spodku, ale i změnou typu kolejnic a 

upevnění na betonové pražce pomocí pružných spojek. 

 

 

Obr. 2.1 – Průřez dvojkolejnou koridorovou tratí (pravá kolej je modernizována) [9] 
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2.2 Přehled zařízení pro pokládku kolejových polí 

 

Pokládka kolejových polí navazuje při rekonstrukci, modernizaci, nebo při novostavbě 

kolejové dráhy, na konstrukci kolejového spodku. Jde o první velmi důležitou část stavby 

železničního svršku na něž navazují další úkony spočívající k dokončení tratě pro průjezd 

železničních vozidel – např. zavezení kolejových polí štěrkem, kontrola, či úprava 

geometrické polohy koleje, podbití tratě apod. 

 

Traťové úseky v České republice patří pod Správu železniční dopravní cesty (SŽDC, státní 

organizace). Železniční svršek je upraven provozně – technickým předpisem S3. Samotné 

traťové stroje můžeme rozdělit do několika základních kategorií dle vykonávané práce: 

 

• Úprava polohy koleje, 

• pokládka kolejí a výhybek, 

• úprava polohy kolejového roštu, 

• čištění, hutnění a úprava štěrkového lože, 

• zprůjezdnění tratě (odstranění nečistot, sněhu apod.), 

• úprava a kontrola trakčního vedení 

• kolejové jeřáby atd. 

 

V mém případě se budu podrobněji zabývat stroji pro pokládku kolejových polí a výhybek. 

Tyto stroje ve většině případů patří soukromým firmám, které jak u nás, tak v zahraničí 

zabezpečují stavby na železnici – např.  Viamont DSP, a.s., Skanska DS, a.s., GJW Praha, s 

r.o., TSS, a.s. aj. Nezřídka také dochází k pronájmu těchto strojů firmám, které zvítězily ve 

výběrovém řízení na modernizaci železničních tratí a sami takovéto stroje nevlastní, případně 

jsou jejich stroje nevyhovující. V přehledu jsou uvedeny základní typy strojů u nás 

používaných. Vybral jsem ty stroje jež jsou na našich kolejích nejčastěji k vidění a liší se svou 

základní konstrukcí. 
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2.2.1 UWG (Umbaumaschinensatzt für Weichen und Gleis) 

  (Stroj pro přestavbu výhybek a kolejí) 

Stroj UWG je výrobkem německé firmy Leonhard Weiss a od roku 2000 jej provozuje 

společnost GJW Praha, s.r.o. Jedná se o sestavu určenou pro pokládku kolejových polí až do 

délky 120 m (standardní délka pokládaných kolejových polí je 75 m, 150 m teoreticky) a 

výhybek až do úhlu odbočení 1:14.  

Samotný stroj sestává ze samohybných zvedáků PUM, který se používá k práci s břemenem. 

Přepravu břemena, ramp a pomocných drážek CRA zabezpečuje přepravní vozík MWT, 

hydraulicky ovládaný z PUM. Kolejová pole nebo výhybky jsou k PUM přichyceny pomocí 

kleští a proti pádu jsou jištěny řetězy. Počet jednotek PUM určených k pokládce je dán délkou 

kolejového pole a jeho hmotností. 

 

Popis práce stroje: 

• Předmontované kolejové pole / výhybka je zdvihnuta pomocí PUM a zajištěna, 

• pod kolejové pole se zasunou vozíky MWT a na místo pokládky se položí drážka 

CRA a celá sestava je zatažena příp. odjede pomocí vlastního pohonu na místo 

pokládky, 

• po příjezdu na místo pokládky PUM celé kolejové pole nadzdvihnou, odstraní se 

vozíky MWT a vysune se drážka CRA, 

• jednotky PUM poté kolejové pole položí, příp. díky možnosti stranového pohybu 

upraví jeho polohu. 

 

Z popisu je patrné, že tato sestava je tedy vhodná nejen k pokládce nových polí na připravené 

štěrkové lože, ale i výměnu stávajících úseků. Vzhledem k variabilitě jednotlivých zvedáků 

PUM je vhodná k pokládání jak velkých kolejových polí, tak malých o menším poloměru. 

 

Základní technické údaje jsou v tab. 2.1 a obrázky stroje jsou na str. 27, obr. 2.2, 2.3. 
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Jednotka PUM  Vozík MWT  
Nominální síla zdvihu: 160 kN (=16 t) Nominální nosnost: 160 kN (=16 t) 

Rychlost zdvihu 2,5 m/min Hmotnost: 2,4 t 
Rychlost vodorovného pohybu s 

vlastním pohonem: 0 - 5 km/h Rychlost vodorovného pohybu 
(tažením) bez zátěže 20 km/h 

Rychlost vodorovného pohybu 
tažením: 20 km/h Rychlost vodorovného pohybu 

(tažením) pod zátěží: 6 km/h 

Hmotnost: 3,6 t   
Max. délka kolejového pole pro 

vložení (odstranění): 150 m   

 

Tab. 2.1 – Základní technické údaje sestavy UWG [10] 

 

 

Obr. 2.2 – Sestava UWG je tažena na místo pokládky po drážce CRA [11] 

 

Obr. 2.3 – Sestava UWG při práci [11] 
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2.2.2 SUM 1000 CS (Schnell Umbau Maschine) 

         (Rychlý stroj pro přestavbu) 

Stroj SUM 1000 CS je výrobkem rakouské firmy Plasser & Theurer. Zakoupen byl v roce 

1986 a přidělen k TSS Ústí nad Labem. I přes svůj věk je stroj stále používán v dnešní TSS, 

a.s. i přesto, že se musí spokojit s výkony mimo stavby koridorových tratí. 

Stroj sestává z energetického vozu ATW, který zabezpečuje pracovní pohyb soupravy. 

Uložen je na dvou hnaných dvounápravových podvozcích, střední podvozek je pomocný a při 

práci je kvůli odlehčení vozu ATW zdvihnutý. Za energetickým vozem se nachází samotný 

obnovovací stroj SWAL, který je uložen na jednom třínápravovém a dvou dvounápravových 

podvozcích. Samotný stroj je tvořen kloubovým mostem, který je při práci pomocí hydrauliky 

zdvižen. Před strojem je tlačena sestava upravených vozů typu Smmp (Pa), z kterého se 

odebírají nové a ukládají staré pražce. Mezi stroj a soupravu bývá řazen upravený plošinový 

vůz, sloužící jako servisní základna (voda, elektrocentrála, náhradní díly, odstavení druhého 

manipulátoru ap.). Na bocích vozů i obnovovacího stroje se nachází kolejová drážka, po které 

se pohybuje manipulátor pro přepravu pražců – současně je možno přepravovat až 21 pražců a 

v případě potřeby nasadit i druhý manipulátor. 

 

Popis práce stroje: 

• Přípravné práce spočívající ve výměně rozpadnutých pražců, navezení nových 

kolejnic, odstranění upevňovadel apod., 

• upevňovadla zůstávají pouze na každém pátém a čtyřicátém pražci – tyto jsou 

odstraněny až při samotné práci stroje, 

• staré pražce jsou odebrány odebíracím zařízením a výstupním dopravníkem jsou 

dopraveny na úložnou plochu, odkud jsou manipulátorem přepraveny na plošinové 

vozy, 

• nové pražce jsou podobně dopraveny na plochu nových pražců manipulátorem 

z plošinových vozů – poté jsou vstupním dopravníkem dopraveny k automatickému 

zařízení pro pokládku, 

• štěrkové lože je před položením nových pražců upraveno hrabacím řetězem a pluhem, 

• konečná výměna kolejnic probíhá pod zdviženou střední částí stroje. 

 

Základní technické údaje jsou v tab. 2.2 a obrázky stroje jsou na str. 29, obr. 2.4, 2.5. 
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SUM 1000 CS   

Délka: 62,8 m 
Přepravní rychlost ve vlaku: 80 km/h 
Pracovní rychlost vlastním 

pohonem: 3 km/h 

Hmotnost:  198 t 
Rychlost manipulátoru: 20 km/h 

 

Tab. 2.2 – Základní technické údaje stroje SUM 1000 CS [12] 

 

Obr. 2.4 – Stroj SUM 1000 CS při výměně pražců a kolejových pásů [12] 

 

Obr. 2.5 – Schéma stroje SUM 1000 CS [12] 
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2.2.3 UK 25/18 (Ukladočnyj Kran) 

          (Pokládací jeřáb) 

Stroj UK 25/18 je produktem bývalého SSSR. Koncepčně vychází z menšího UK 25/9. 

Z označení plyne, že stroj je schopný pokládky kolejových polí o délce do 25 m a hmotnosti 

18 tun. Dnes je možné vidět stroje např. u společnosti TSS, a.s, Viamont DSP, a.s., či na 

Slovensku. 

Po technické stránce je UK 25/18 šestinápravový kolejový jeřáb, schopný vlastního pohybu. 

Plošina jeřábu je vybavena válečkovou drážkou, nad kterou je na čtyřech výškově 

stavitelných podporách uložen podélně pohyblivý mostový jeřáb. V přepravním stavu je jeřáb 

zasunut, v případě pokládání se vysunuje nad pracovní místo. Kolejová pole jsou umístěna za 

jeřábem na plošinovém voze. Stroj je vybaven vlastním pojezdem s elektrickým přenosem 

výkonu. 

 

Popis práce stroje: 

• Stroj je dovezen na místo pokládky spolu s kolejovými poli, 

• jeřáb se vysune po drážce nad plošinový vůz, 

• uchopí kolejové pole, 

• přesune se na opačnou stranu a vysune nad pokládané místo, 

• položí kolejové pole a celý proces se opakuje. 

 

Z popisu činnosti je jasné, že hmotnost stroje musí být dostatečně velká, aby nedošlo 

k převrácení. Proto ve srovnání s moderními stroji je délka položeného kolejového poměrně 

krátká. 

Strojů bylo dodáno do ČSSR několik, vzhledem k dnešní jak technické, tak morální 

zastaralosti jednotlivých komponent, bylo u společnosti TSS přistoupeno k modernizaci. Stroj 

v.č. 024 je nyní označen jako typ UK 25/18.1 a stroj v.č. 241 je označen jako UK 25/18.2. 

Modernizace sestávala především ve výměně elektroinstalace, úpravě hnacího i brzdového 

systému a samotné rekonstrukce jeřábu. Hmotnost stroje tak klesla o cca 14 tun. 

 

Základní technické údaje jsou v tab. 2.3 a obrázky stroje jsou na str. 31, obr. 2.6, 2.7. 
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UK 25/18   

Délka: 43,33 m 
Délka přes nárazníky: 18,58 m 

Přepravní rychlost ve vlaku: 70 km/h 
Pracovní rychlost vlastním 

pohonem: 20 km/h 

Hmotnost:  102 t 

 

Tab. 2.3 – Základní technické údaje stroje SUM 1000 CS [11] 

 

 

Obr. 2.6 – Celkový pohled na modernizovaný stroj UK25/18.2 při pokládce kol. pole [11] 

 

 

Obr. 2.7 – Složený modernizovaný stroj UK25/18.1 při přepravě [11] 
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2.2.4 PKP 25/20 (Pokladač kolejových polí) 

 

Použití stroje typu PKP 25/20 s datuje k druhé polovině 60. let, kdy jej začalo používat 

železniční vojsko na tratích ČSD. Prototyp stroje byl vyroben firmou MTH Plzeň, sériové 

stroje byly vyráběny v podniku Brezno. Tato technologie stavby železničních tratí se 

osvědčila, proto brzy došlo k rozšíření strojů i do civilního sektoru. Stroj je schopný pokládky 

kolejových polí do délky 25 m a hmotnosti 20 tun. Dnes jsou k vidění jak původní stroje 

(dnes značeny např. 25/20m, 25/20M, 25/20h, 25/20H, 25/20.1H, 25/20.2H), tak výrazně 

modernizované 25/20i, 25/20 – hydro, či jeho pokračovatel 25/20.1i. Stroje jsou rozšířeny u 

firem Skanska DS, a.s., GJW Praha, a.s., SSŽ (dnes Eurovia, s.r.o.), TSS, a.s. a dalších. 

Základem stroje je tahač Tatra (ve verzích T138, T148, T815) upravený pro jízdu po kolejích 

pomocí kolejových adaptérů – k němu je kloubově připojen příhradový nosník. Zadní část 

nosníku je uložena na portále s podvozkem. Pojezd zabezpečují pneumatiky zadních náprav 

tahače, pracovní pohyby stroje jsou zabezpečeny elektromotory příp. hydraulickými pohony 

(25/20 – hydro, 25/20.1i). Stroj je ovládaný pomocí panelu, který je kabely připojen ke stroji 

tak, že se obsluha pohybuje vedle stroje a má přehled o pracovních úkonech. Stroj bývá 

přepravován rozložen na pěti vozech, přeprava vcelku je mimořádná. 

 

Popis práce stroje: 

• Nacouvání nosníku nad kolejová pole a jeho uchycení, 

• přejezd nad místo pokládky a uložení kolejového pole. 

 

U stroje PKP 25/20i došlo k významné změně, kdy je možné poslední část nosníku natáčet do 

stran, což je velmi výhodné při pokládce polí v obloucích s malým poloměrem. Použití tohoto 

kyvného ramena umožnilo také zkrátit délku stroje. Obsluha také byla přesunuta do kabiny 

zavěšené na příhradovém nosníku stroje. Samozřejmostí je také změna tahače jímž je 

upravená Tatra 815. Celkem bylo vyrobeno 14 kusů (dnes např. v majetku fy Subterra). 

Stroj PKP 25/20 – hydro vznikl rekonstrukcí PKP 25/20i v roce 1995 firmou SaZ, s.r.o., kdy 

byl nahrazen elektrický pohon pracovních částí, pohonem hydraulickým. Další dva stroje 

(PKP 25/20.1i) byly takto rekonstruovány v letech 2006 a 2008. 

 

Základní technické údaje jsou v tab. 2.4 a obrázky stroje jsou na str. 33, obr. 2.8, 2.9. 
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PKP 25/20 a modernizace   PKP 25/20i a modernizace   

Délka: 57,2 m Délka: 53,12 m 
Pracovní rychlost vlastním 

pohonem: 20 km/h Pracovní rychlost vlastním 
pohonem: 30 km/h 

Hmotnost:  40 t Hmotnost:  46,6 t 

 

Tab. 2.4 – Základní technické údaje stroje PKP25/20 a 25/20i [11] 

 

 

Obr. 2.8 – Odebírání kolejového pole strojem PKP 25/20i (je vidět kyvné rameno) [17] 

 

 

Obr. 2.9 – Schéma stroje PKP 25/20i [17] 
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2.2.5 DESEC TL 50 

 

Stroj DESEC typ TL 50 je finským výrobkem. V ČR jej vlastní firma Skanska DS, a.s. a 

provozuje jej jako typ TL 50 ZSP, na Slovensku TSS, a.s. jako typ TL 50 TSS. 

Stroj sestává na celkem čtyřech otočných pásových podvozcích, které mají měnitelný rozchod 

v rozmezí 2 – 5 m. Oproti předchozím typům tak odpadá použití již postavené železniční 

tratě, příp. kolejových drážek. Na hlavním rámu jsou čtyři dvojice závěsů, které uchopují 

kolejové pole, nebo výhybku pod patami kolejnic. Pohon jak pracovních částí tak pásového 

pojezdu je hydraulický (hydrostatický). Pokladač je převážen na upraveném plošinovém vozu 

zajištěném oky ve složeném stavu a je schopen se naložit a složit sám. Velkou výhodou je 

jednoduchost stroje a ovládání jedním pracovníkem pomocí dálkového ovládání. 

 

Popis práce stroje: 

• Stroj si najede (při zvětšeném rozchodu pásů) nad plošinový vůz s kolejovými poli, 

• kolejové pole příp. výhybku uchytí pomocí čtyř dvojic závěsů, 

• s kolejovým elementem se vlastním pohonem dopraví na místo položení, 

• uloží kolejové pole. 

 

Stroj DESEC TL 50 patří mezi moderní, lehké a skladné stroje, pro něž je charakteristické 

jednoduché ovládání, snadná přeprava a kompletní hydrostatický pohon všech částí stroje. 

 

Základní technické údaje jsou v tab. 2.5 a obrázky stroje jsou na str. 35, obr. 2.10, 2.11. 
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DESEC TL 50  

Pracovní délka: 14 - 20 m 
Nosnost typu ZSO (ČR): 36 t 
Nosnost typu TSS (SR): 32 t 

 

Tab. 2.5 – Základní technické údaje stroje DESEC TL 50 [11] 

 

 

Obr. 2.10 – Stroj DESEC TL 50 TSS s uchopeným kolejovým polem při přepravě na místo 

pokládky [11] 

 

Obr. 2.11 – Zajištěný a složený stroj DESEC TL 50 TSS při přepravě na plošinovém vozu 

[11] 



VŠB TU Ostrava FS  Diplomová práce 

HYDROSTATICKÝ POHON POKLADAČE KOLEJOVÝCH POLÍ 36 

2.2.6 PTH 350 

 

PTH 350 je kolejový jeřáb Donelli / Geismar. První nasazení proběhlo v roce 2004 a to stroje 

od firmy Leonhard Weiss. V roce 2005 zakoupila z Holandska jednu linku firma GJW Praha, 

a.s. a byla rekonstruována v SaZ, s.r.o. 

PTH 350 je tvořen dvěmi hydraulickými portálovými jeřáby opatřenými elektrickými a 

hydraulickými okruhy spolu se vzduchem chlazeným dieselovým motorem, mezi nimiž je 

zavěšen portálový most spojený s portály pomocí zdvíhacích válců, určený k nesení pražců. 

Každý portálový jeřáb má v dolní části podvozek, který se pohybuje po předem položené 

kolejové drážce. Dále je každý portálový jeřáb vybaven dvěma oddělenými hydraulickými 

okruhy – jedním určeným pro pojezd stroje (všechny 4 kola jsou opatřeny dvojitým okolkem, 

přenos výkonu je hydrostatický) a druhým pro pracovní úkony stroje. Stroj je možné 

přepravovat jak na plošinovém vozu po železnici, tak po silnici pomocí nákladního 

automobilu s návěsem. 

 

Popis práce stroje: 

• Stroj si najede nad plošinový vůz s pražci, 

• pražce jsou uchyceny pomocí řetězů za upevňovadla, 

• s pražci se pak vlastním pohonem dopraví na místo položení, 

• uloží pražce do kolejového lože, 

• kolejemi tvořená drážka je navedena do upevňovadel. 

 

Stroje podobného typu nejsou v zahraničí ničím výjimečným a jejich výrobě se věnuje více 

firem např. Robel PK 1 – 20 ES, Plasser & Theurer  PK 250, Geismar PTH 410 a 430 a další. 

Jedná se o další moderní zařízení, které se vyskytuje při práci na železnici i u nás v ČR. 

 

Základní technické údaje jsou v tab. 2.6 a obrázky stroje jsou na str. 37, obr. 2.12, 2.13. 
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PTH 350 (1 jeřáb)   

Rozchod drážky: 3,31 m 
Pracovní rychlost vlastním 

pohonem: 15 km/h 

Hmotnost:  6 t 

 

Tab. 2.6 – Základní technické údaje stroje PTH 350 [11] 

 

Obr. 2.12 – Stroj PTH 350 při jízdě s uchopenými pražci na místo pokládky [19] 

 

Obr. 2.13 – Detail prac. postupu – pokládání pražců, zatahování kolejnic do upevňovadel [11] 
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2.2.7 TLP 550 typ T28 (Valditera) 

 

Stroj TLP 550 byl vyroben roku 1984 firmou AMECA, dnes je ve vlastnictví firmy N+N a 

provozovaný firmou Viamont DSP, a.s. 

Samotný stroj je tvořen dvěma nosnými zvedáky na pásových podvozcích, mezi nimiž je 

zavěšena 36 m dlouhá traverza s pomocnými hydraulickými válci určenými k nesení 

kolejových polí. Každá  zvedák je samostatnou technickou jednotkou, vybaven spalovacím 

motorem, hydrogenerátory a hydraulickým vedením. Pohon je tvořen vždy dvěma 

hydromotory s převodovkou a řetězovým převodem na jedno z kol pásového podvozku – 

přenos výkonu je tedy hydrostatický. Krom možnosti zvýšení celé věže až na 2,7 m nad 

temeno kolejnice je možné zvětšit rozchod pásů. Každý pás je poháněn samostatnou sestavou 

HG – HM, lze tedy změnou geometrického objemu řídit i směr. Stroj je tedy jak po stránce 

pojezdu, tak po stránce pokládání polí, či samostatných pražců velice komplexní. Po 

rekonstrukci na přelomu let 2006 a 2007 u firmy Viamont DSP, a.s. jsou na traverze umístěny 

i úchyty pro uchycení samostatných pražců. Krom jiného bylo cílem rekonstrukce zlepšit 

pracovní parametry stroje. 

 

Popis práce stroje: 

• Stroj si najede nad plošinový vůz s kolejovými poli, 

• pole je uchyceno k nosné traverze, 

• s polem se pak vlastním pohonem dopraví na místo položení, 

• uloží kolejové pole do kolejového lože. 

 

Stejně jako u strojů UWG, DESEC TL 50, či technologické linky PTH 350, se jedná o 

špičkový stroj, jehož kvalitu a dovednosti dokládá např. položení nejštíhlejší výhybky v síti 

SŽDC 1:26,5 – 2500 s pohyblivým hrotem srdcovky, jejíž délka je téměř 100 m. 

 

Základní technické údaje jsou v tab. 2.7 a obrázky stroje jsou na str. 39, obr. 2.14, 2.15. 
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TLP 550 T28 Valditera  

Délka břemene: 45 m 
Hmotnost: 30 t 
Nosnost: 40 t 

Rychlost při přepravě: 30 km/h 
Pracovní rychlost: 2 - 3 km/h 

 

Tab. 2.7 – Základní technické údaje stroje TLP 550 typ T28 Valditera [11] 

 

Obr. 2.14 – Stroj TLP 550 při práci [11] 

 

Obr. 2.15 – Detailní záběr na zvedák se spalovacím motorem, HM s převodovkou a 

hydraulické válce sloužící k úchopu kolejových polí [11] 
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3 Návrh pohonu 
 

Návrh vlastního pohonného ústrojí se týká stroje TLP 550 Valditera. Výpočet bude proveden 

ze zadaných kinematických parametrů, kterých má stroj dosahovat – přesněji se jedná o 

pracovní rychlost stroje. Známé jsou základní rozměry pásů a konečný převod – ten je pevně 

dán použitou mechanickou převodovkou a řetězovým převodem. Jde tedy o vlastní návrh, 

nebo spíše náhradu použitých převodníků a hnacího spalovacího motoru za nové. 

 

3.1 Popis stroje 

 

Stroj TLP 550 typu T28 je výrobkem italské firmy AMECA Engineering S.r.l. Byl vyroben 

v roce 1984 a dnes působí především na našich tratích ve službách firmy Viamont DSP, a.s. 

Jedná se o stroj určený výhradně pro pokládání kolejových polí příp. výhybek, či jejich částí o 

maximální délce 45 m a váze 40 tun. Sestává z dvou samostatných jednotek – zvedáků T1 a 

T2 spojených zavěšenou traverzou o délce 36 m. Každý zvedák je samostatný, má vlastní 

pohonné ústrojí a při práci je tedy důležitá komunikace a koordinace obsluhy na obou 

zvedácích. 

 

Pohon stroje je tvořen spalovacím motorem, ke kterému jsou připojeny dva hlavní 

hydrogenerátory  pro pojezd stroje – každý pás je poháněn sestavou HG – HM samostatně. Za 

hlavní hydrogenerátory jsou zařazeny dvě pomocná čerpadla. 

Přenos tlakové kapaliny z hydrogenerátorů do hydromotorů je zajištěn pomocí hadic. 

Hydromotory jsou spojeny s mechanickou převodovkou, na jejím výstupním hřídeli jsou 

umístěna řetězová kola, a pomocí řetězu samotného jsou přenášeny otáčky a moment až na 

hnací bubny pásů. 
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3.2 Návrhový výpočet pohonu stroje 

 

Zadavatelem je stanovena požadovaná rychlost stroje a jsou udány základní rozměry nutné k 

výpočtu: 

 

pracovní rychlost:      v = 2 – 3 km/h 

poloměr hnacího bubnu:     rB = 0,43 m 

převodový poměr mech. převodovky:   iP = 26:1 (26) 

převodový poměr řetězového převodu:   iŘ = 3:2 (1,5) 

hmotnost plně naloženého stroje:    m = 70 000 kg 

odhadované pracovní otáčky spal. motoru:   nmotor = 1800 min
-1 

 

→ Jako první je nutné určit otáčky hnacího bubnu pásu ze zvolené hodnoty rychlosti (v = 2 

km/h = 0,55 m/s = 33,33 m/min): 

 

11 min325,12206,0
43,02

55,0

2

−− ==
⋅⋅

=

⋅⋅
=

sn

r

v
n

B

B
B

π

π
     (3.1) 

 

→ Dosazením hodnoty otáček hnacího bubnu pásu do rovnice 3.2 získám otáčky na 

výstupním hřídeli hydromotoru: 
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→ Při známé hodnotě otáček zvolíme geometrický objem hydromotoru. V mém případě jsem 

se rozhodl pro motor s VM = 105 cm3. Dále můžeme vypočítat potřebný průtok pro dosažení 

otáček: 
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→ Poslední hodnotou je potřebný geometrický objem HG při pracovních otáčkách 

spalovacího motoru: 
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→ Jelikož již máme navrhnuty jak hydrogenerátor tak hydromotor, můžeme zvolit tlakový 

spád a určit potřebný výkon spalovacího motoru (při účinnosti převodu η = 0,9): 

 

tlakový spád na hydromotoru:    ∆∆∆∆pM = 20 
.
 10

6
 Pa 

celková účinnost převodu:     ηηηηcelk = 0,9 
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Pozn.: Z rovnice 3.5 je patrné, že průtok dodávaný hydromotoru je násoben dvěma. Je to 

z toho důvodu, že na hřídeli spalovacího motoru jsou umístěna obě čerpadla určená pro 

pojezd – tzn. nelze počítat výkon pouze pro jedno čerpadlo, ale pro obě čerpadla současně. 

 

→ Zbývá ověřit vhodnost použitého hydromotoru z hlediska momentu: 
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Moment vyvinutý při daném tlakovém spádu na hydromotoru MM (po zpřevodování na 

hnacím bubnu MB) musí být větší nebo roven potřebnému teoretickému momentu Mteoret: 
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4 Návrh základních celků hydrostatického převodu 

 

Hydrostatický převod sestává ze spalovacího motoru, který je spojen pomocí spojky se dvěma 

hydrogenerátory. Ty jsou pomocí hadic propojeny s hydromotory, které pomocí převodovky a 

řetězového převodu přenáší otáčky a točivý moment na hnací bubny pásů. Koncový 

převodový poměr je dán mechanickou převodovkou a ozubenými koly řetězového převodu. Je 

tedy nutné navrhnout velikosti hydrogenerátoru a hydromotoru a dle potřebného výkonu i 

spalovací motor. Jelikož je možné regulovat průtok HG změnou otáček spalovacího motoru, 

další regulace bude použita pouze u hydrogenerátoru v rozsahu –VG ÷ 0 ÷ +VG. Hydromotor 

tedy bude použit s konstantním geometrickým objemem VM (viz. obr. 1.8, str. 22). 

 

Vybral jsem dvě řešení z nichž jedno odpovídá návrhovému výpočtu tzn. sestava HG – HM o 

geometrických objem VG = 28 cm3 a VM = 105 cm3 při tlakovém spádu na HM ∆pM = 200 

bar. Druhý návrh počítá s hydrogenerátorem o geometrickém objemu VG = 55 cm3. Tlakový 

spád je snížen na 100 bar, hydromotor zůstává stejný tj. VM = 105 cm3. 

 

4.1 Návrh spalovacího motoru 

 

Na str. 42, rovnice 3.5 je vypočten výkon spalovacího motoru na hodnotu P = 37,5 kW při 

otáčkách motoru nmotor = 1800 min-1. Spalovací motor jsem tedy volil tak, aby při otáčkách 

1800 min-1 byl schopen dosáhnout potřebného, příp. vyššího výkonu. 

Spalovací motor je vznětový vzduchem chlazený čtyřválec o objemu 3299 cm3 

s atmosférickým plněním. Motor odpovídá výkonové normě N DIN 70020. Základní data 

zvoleného motoru jsou v tabulce 4.1. 

 

TYP MOTORU 5LD 825-4 

Počet válců 4 Výkon kW/hp (DIN N) 48,5/66 při 2600min-1 

Vrtání 100 mm Max. kroutící moment 194 Nm při 1800min-1 

Zdvih 105 mm Spotřeba paliva 13,5 l/h 

Objem 3299 cm3 Spotřeba oleje 0,066 kg/h 

Kompresní poměr 17,4:1 Hmotnost 310 kg 

Max. otáčky 2600 min-1 Spotřeba vzduchu 3580 l/min při 2600min-1 

 
Tab. 4.1 – Základní technické údaje motoru Lombardini 5LD 825-4 [22] 
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Motor má rozsah pracovních otáček 1000 – 2600 min-1. Lze ale očekávat, že při provozu se 

budou otáčky pohybovat od zmíněné spodní hraníce 1000 min-1 do cca 1500 – 1800 min-1. Ve 

výše zmíněné tabulce jsou hodnoty spotřeby paliva  a oleje pro maximální otáčky, lze proto 

očekávat tyto hodnoty v provozu o něco nižší (vzhledem k nižším otáčkám). 

 

Na obr. 4.1 je momentová a výkonová charakteristika motoru. Pro nás je důležitá především 

křivka výkonu N. Maximálního výkonu 48,5 kW tedy motor dosahuje při n = 2600 min-1. 

Naopak maximálního kroutícího momentu dosahuje již pří otáčkách 1800 min-1. 

 

Rozměrový náčrt a řez motorem je v příloze č.1, str. 61 a 62. 

 

 

Obr. 4.1 – Momentová a výkonová charakteristika motoru  Lombardini 5LD 825-4 [22] 

 

Pozn.: S tímto navrženým motorem budu dále pracovat v obou mnou zvolených řešeních 

v kapitolách 4.3 a 4.4. 
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4.2 Návrh hydromotoru 

 

Na straně 41 je do rovnice 3.3 dosazen hydromotor s VM = 105 cm3. Na této hodnotě se již nic 

nemění a tak zbývá pouze vybrat výrobce a typovou řadu. Použitý model je od firmy Linde 

Hydraulics Ltd, typové řady HMF 02 (HydroMotor Fixed – hydromotor s konstantním 

geometrickým objemem). Jeho hlavní parametry jsou v tabulce 4.2 a jeho vyobrazení na obr. 

4.2. 

Výkres zvoleného hydromotoru je v příloze č.4, str. 69. 

 

Technická data LINDE HMF105-02 

Geometrický objem 105 cm3 

Maximální otáčky 4700 min-1 

Tlakový spád 25 MPa 

Maximální pracovní tlak 42 MPa 

Nejvyšší tlak 50 MPa 

Moment při ∆p = 25 MPa 418 Nm 

Maximální výkon 153 kW 

Axiální tažné a tlačné síly 2000 N 

Nejvyšší pracovní teplota 90 oC 

Hmotnost 33 kg 

 

Tab. 4.2 – Základní technické údaje zvoleného hydromotoru [8], [23] 

 

Obr 4.2 – Hydromotor Linde HMF105-02 [23] 
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4.3 Pohon s hydrogenerátorem o VG = 28 cm3 

 

Tento pohon je početně zpracován na str. 41- 43, kap. 3.2. Dle zmíněného návrhového 

výpočtu je tedy zvolen hydrogenerátor s VG = 28 cm3. Hydrostatický převod je pak tvořen 

těmito převodníky: 

 

Hydrogenerátor (regulační): 

geometrický objem      VG = 28 cm
3
 

Hydromotor (neregulační): 

geometrický objem      VM = 105 cm
3
 

 

Pro tuto sestavu jsem sestrojil v programu Excel graf (obr. 4.3) závislosti potřebného výkonu 

spalovacího motoru (P) a momentu na hřídeli hydromotoru (MM) v závislosti na otáčkách 

hydromotoru (nM). 

 

Součástí je i tabulka 4.3, kde jsou vypočteny všechny důležité hodnoty pro rozsah otáček 

spalovacího motoru 1000 – 2600 min-1. Přibližné schéma pojezdu s vyznačenými hodnotami 

momentu a otáček (pro řádek v tab. 4.3 vyznačený žlutě) je na obr. 4.4. 

 

VGcelk [cm3] rB [m] nmotor  
[min-1] 

QG  
[l.min-1] 

nM 
[min-1] 

nB 
[min-1] 

v [km.h-1] MM [N.m] MB [N.m] P [kW] 

56 0,43 1000 28,0 267 7 1,1 334,2 13035 20,7 

VG [cm3] ∆∆∆∆pM [bar]    1200 33,6 320 8 1,3 334,2 13035 24,9 

28 200 1400 39,2 373 10 1,6 334,2 13035 29,0 

VM [cm3] MM [N.m] 1500 42,0 400 10 1,7 334,2 13035 31,1 

105 335 1600 44,8 427 11 1,8 334,2 13035 33,2 

ηηηηcelk [1]        1800 50,4 480 12 2,0 334,2 13035 37,3 

0,9   2000 56,0 533 14 2,2 334,2 13035 41,5 

icelk [1]   2200 61,6 587 15 2,4 334,2 13035 45,6 

39   2400 67,2 640 16 2,7 334,2 13035 49,8 

    2600 72,8 693 18 2,9 334,2 13035 53,9 

 

Tab. 4.3 Potřebný výkon spalovacího motoru v celkovém rozsahu otáček pro VG = 28 cm3 
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Obr. 4.3 Závislost výkonu spal. motoru a momentu hydromotoru na otáčkách 

 

 

 

Obr. 4.4 Zjednodušené kinematické schéma obvodu a klíčové hodnoty pro VG = 28 cm3 

 

 

 

 



VŠB TU Ostrava FS  Diplomová práce 

HYDROSTATICKÝ POHON POKLADAČE KOLEJOVÝCH POLÍ 49 

4.4 Pohon s hydrogenerátorem o VG = 55 cm3 

 

Jako druhé možné řešení jsem vybral obvod ve kterém je řazen hydrogenerátor 

s geometrickým objemem VG = 55 cm3. Vzhledem ke zvýšení velikosti HG je snížen 

uvažovaný tlakový spád na hydromotoru na ∆pM = 100 bar. Hydrostatický převod je tedy 

tvořen těmito převodníky: 

 

Hydrogenerátor (regulační): 

geometrický objem      VG = 55 cm
3
 

Hydromotor (neregulační): 

geometrický objem      VM = 105 cm
3
 

 

Pro tuto sestavu jsem opět sestrojil v programu Excel graf (obr. 4.5) závislosti potřebného 

výkonu spalovacího motoru (P) a momentu na hřídeli hydromotoru (MM) v závislosti na 

otáčkách hydromotoru (nM). 

 

Součástí je i tabulka 4.4, kde jsou vypočteny všechny důležité hodnoty pro rozsah otáček 

spalovacího motoru 1000 – 2600 min-1. Přibližné schéma pojezdu s vyznačenými hodnotami 

momentu a otáček (pro řádek v tab. 4.4 vyznačený žlutě) je na obr. 4.6 

 

VGcelk [cm3] rB [m] nmotor 
[min-1] 

QG 
[l.min-1] 

nM 
[min-1] 

nB 
[min-1] 

v [km.h-1] MM [N.m] MB [N.m] P [kW] 

110 0,43 1000 55,0 524 13 2,2 167,1 6517 20,4 

VG [cm3] ∆∆∆∆pM [bar]    1200 66,0 629 16 2,6 167,1 6517 24,4 

55 100 1400 77,0 733 19 3,0 167,1 6517 28,5 

VM [cm3] MM [N.m] 1500 82,5 786 20 3,3 167,1 6517 30,6 

105 167 1600 88,0 838 21 3,5 167,1 6517 32,6 

ηηηηcelk [1]        1800 99,0 943 24 3,9 167,1 6517 36,7 

0,9   2000 110,0 1048 27 4,4 167,1 6517 40,7 

icelk [1]   2200 121,0 1152 30 4,8 167,1 6517 44,8 

39   2400 132,0 1257 32 5,2 167,1 6517 48,9 

    2600 143,0 1362 35 5,7 167,1 6517 53,0 

 

Tab. 4.4 Potřebný výkon spalovacího motoru v celkovém rozsahu otáček pro VG = 55 cm3 
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Obr. 4.5 Závislost výkonu spal. motoru a momentu hydromotoru na otáčkách 

 

 

 

Obr. 4.6 Zjednodušené kinematické schéma obvodu a klíčové hodnoty pro VG = 55 cm3 
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4.5 Výběr řešení a volba hydrogenerátoru 

 

Ze dvou výše zvolených velikostí hydrogenerátoru jsem se rozhodl pro řešení v kapitole 4.4 

tzn. geometrický objem 55 cm3. 

A to proto, že zvýšením geometrického objemu dojde ke zvýšení průtoku a zvýšení rozsahu 

pracovních rychlostí. Tlakový spád na hydromotoru však byl snížen na polovinu. Došlo tím 

ke snížení točivého momentu na hodnotu MB = 6517 N.m. Teoretický moment má hodnotu  

Mteoret  = 5905,62 N.m (str. 43, rov. 3.8) a stále musí platit podmínka: 

 

vyhovuje

MM teoretB

⇒

≥

62,59056517 f
        (3.10) 

 
Momentově je tedy pohon využit optimálně. Navíc díky použití regulačního hydrogenerátoru 

lze i změnou jeho geometrického objemu dosáhnout zvýšení, či snížení rychlosti stroje bez 

nutnosti regulace otáček spalovacího motoru (vše ale záleží na obsluze a její obeznámenosti 

s regulací rychlosti takovéhoto stroje). Vezmeme-li v úvahu rozdílné geometrické objemy 

dvou výše navržených HG, budou samozřejmě rozdílné otáčky hnacího bubnu a s toho 

vyplývající pracovní rychlost stroje. Srovnání rozsahů rychlostí stroje v závislosti na otáčkách 

spalovacího motoru (jako jediného porovnatelného parametru) je na obr. 4.7. 

Závislost rychlosti stroje na otáčkách spalovacího motoru
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Obr. 4.7 - Srovnání rozsahu pracovních rychlostí stroje 
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Na straně 51 je v krátkosti zdůvodněn výběr HG velikosti 55. Je již tedy možné vybrat 

výrobce a typovou řadu. Použitý model je podobně jako hydromotor od firmy Linde 

Hydraulics Ltd, typové řady HPV 02 (HydroPump Variable – hydrogenerátor s variabilním 

geometrickým objemem).  

Vyobrazení dvojice čerpadel použitých v pohonu je na obr. 4.8. Výkres zvoleného 

hydrogenerátoru je v příloze č.5, str. 70. 

 

 

 

Obr 4.8 – Dvojice hydrogenerátorů Linde HPV55-02 [24] 

 
Jelikož již máme určenu velikost geometrického objemu hydrogenerátoru, rozsah otáček, i 

výkon spalovacího motoru v těchto otáčkách, můžeme si určit rozsah regulace HG. Následně 

lze potom určit z rovnice 3.5, str. 42 skutečný tlakový spád na hydromotoru a z něj dále 

spočítat skutečný vyvozený moment na hřídeli hydromotoru příp. na hnacím bubnu. 

 

Minimální a maximální geometrické objemy jsem určil v rozsahu -10% - VG - +10%. 

 

minimální geometrický objem:    VGMIN = 49,5 cm
3 

maximální geometrický objem:    VGMAX = 60,5 cm
3 
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nmotor [min-1] 
P 

[kW] 
QGMIN 

[l.min-1] 
nM [min-1] nB [min-1] v [km.h-1] ∆∆∆∆pM 

[bar]    
MM [N.m] MB [N.m] 

1000 20 49,5 471 12 2,0 121 202,6 7900 

1200 24 59,4 566 15 2,4 121 202,6 7900 

1400 29 69,3 660 17 2,7 126 209,8 8182 

1500 31 74,3 707 18 2,9 125 209,3 8163 

1600 33 79,2 754 19 3,1 125 208,9 8147 

1800 37 89,1 849 22 3,5 125 208,2 8119 

2000 41 99,0 943 24 3,9 124 207,6 8097 

2200 44 108,9 1037 27 4,3 121 202,6 7900 

2400 47 118,8 1131 29 4,7 119 198,3 7735 

2600 50 128,7 1226 31 5,1 117 194,8 7596 

 

Tab. 4.5 Hodnoty otáček a momentu pro minimální geometrický objem hydrogenerátoru 

 

nmotor [min-1] 
P 

[kW] 
QGMAX 

[l.min-1] 
nM [min-1] nB [min-1] v [km.h-1] ∆∆∆∆pM 

[bar]    
MM [N.m] MB [N.m] 

1000 20 60,5 576 15 2,4 99 165,7 6464 

1200 24 72,6 691 18 2,9 99 165,7 6464 

1400 29 84,7 807 21 3,4 103 171,7 6694 

1500 31 90,8 864 22 3,6 102 171,3 6679 

1600 33 96,8 922 24 3,8 102 170,9 6666 

1800 37 108,9 1037 27 4,3 102 170,3 6643 

2000 41 121,0 1152 30 4,8 102 169,9 6625 

2200 44 133,1 1268 33 5,3 99 165,7 6464 

2400 47 145,2 1383 35 5,7 97 162,3 6329 

2600 50 157,3 1498 38 6,2 95 159,4 6215 

 

Tab. 4.6 Hodnoty otáček a momentu pro maximální geometrický objem hydrogenerátoru 

 

Hodnoty výkonu byly odečteny z charakteristiky obr. 4.1, str. 45, jedná se tedy o skutečné 

hodnoty otáček (popř. rychlosti) a momentu při využití maximálního výkonu motoru. 

V tabulkách 4.5 a 4.6 jsou vypočteny hodnoty v rozsahu otáček spalovacího motoru 1000 – 

2600 min-1 pro VGMIN a VGMAX. Žlutě je vyznačen řádek pro otáčky spalovacího motoru nmotor 

= 1500 min-1. 

 

Výsledné hodnoty rychlostí pro nastavení geometrického objemu jsou v tabulce 4.7, str. 54. 
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nmotor [min-1] vMIN [km.h-1] v [km.h-1] vMAX [km.h-1] 

1000 1,96 2,18 2,39 

1200 2,35 2,61 2,87 

1400 2,74 3,05 3,35 

1500 2,94 3,27 3,59 

1600 3,14 3,48 3,83 

1800 3,53 3,92 4,31 

2000 3,92 4,35 4,79 

2200 4,31 4,79 5,27 

2400 4,70 5,23 5,75 

2600 5,09 5,66 6,23 

 

Tab. 4.7 Hodnoty rychlosti pásu pro různý geometrický objem hydrogenerátoru 

 
Kompletní rozsah rychlostí pro regulaci změnou geometrického objemu hydrogenerátoru  a 

otáček spalovacího motoru je na obr. 4.9. 
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Obr. 4.9 Rozsah rychlostí pro regulaci změnou VG a změnou otáček spal. motoru nmotor 
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5 Základní popis práce – návod k obsluze  

 

Stroj, jak již bylo řečeno se skládá ze dvou zvedáků a nosné traverzy zavěšené mezi nimi. 

Každý zvedák je samostatná jednotka, s vlastním pohonem. Tzn. že je velmi důležitá 

komunikace mezi pracovníky na stanovištích těchto zvedáků. Dochází totiž k tomu, že vždy 

jeden zvedák celý stroj táhne a druhý tlačí. Bez správné komunikace a koordinace rychlostí 

obou zvedáků by tedy nebylo možné korektně pracovat. 

 

Samotné ovládání souvisí s navrženou soustavou reg. HG – nereg. HM. Jedinými ovládacími 

prvky tak zůstává ruční plyn a dvě páky pro stavění VG hydrogenerátoru. Postup uvedení 

stroje do pohybu by měl sestávat v nastartování motoru, nastavení volnoběžných otáček a 

ustavení HG do polohy minimálního geometrického objemu. Postupným přidáváním plynu se 

zvyšuje průtok HG a v okamžiku, kdy dosáhneme na hydromotoru minimální tlakový spád 

odpovídající potřebnému momentu, dojde k rozjezdu stroje. Dále můžeme regulovat velikost 

rychlosti nejen pomocí změny otáček spalovacího motoru, ale mnohem jemněji změnou VG 

hydrogenerátoru. 

 

Ke stroji lze ještě dodat to, že řízení takového pohonu není snadnou záležitostí a vyžaduje 

nejen pozornost pracovníka a dobrou obeznámenost s tím, jak pohon funguje, ale také 

zkušenosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VŠB TU Ostrava FS  Diplomová práce 

HYDROSTATICKÝ POHON POKLADAČE KOLEJOVÝCH POLÍ 56 

Závěr 
  

Práce je zaměřena na rozbor základních poznatků pohonů a převodů, jež jsou osvětleny 

v první části práce. 

 

Významnou část první kapitoly vzhledem k tématu diplomové práce zabírá teorie převodů, 

jak z hlediska praktického (přenos výkonu na hnací dvojkolí), tak z hlediska čistě teoretického 

(základní rozbor hydrostatického převodu). Záměrně nejsou použity složité definice a 

rozbory, aby nebyl čtenář zmaten, ale udělal si základní znalosti o dané problematice – 

k hlubšímu pochopení daných souvislostí je k dispozici velké množství literatury. 

 

Zřejmě nejzajímavější část sestává alespoň ze základního přehledu u nás používaných 

traťových pokladačů kolejových polí. Jsou vybrány záměrně tak, aby reprezentovaly 

různorodost těchto strojů, jak z hlediska konstrukce, stylu výkonu pracovní činnosti a 

v neposlední řadě i jako reprezentace různých výrobců, v různých časových obdobích. U 

strojů jsou uvedeny základní údaje, přesnější data, jaký provozovatel který stroj vlastní, příp. 

jaké úpravy na něm provedl, jsou bohužel bez přístupu k technické dokumentaci těchto strojů 

nedohledatelné. U každého stroje jsou tak uvedeny alespoň dvě fotografie, příp. fotografie a 

schéma stroje, z důvodu, aby čtenář měl podvědomí o tom, jak stroj pracuje. 

 

Vlastní návrh a výpočet pohonu následuje hned za teoretickou částí práce. Byl použit 

návrhový výpočet doplněný slovním vysvětlením jednotlivých kroků, aby čtenář věděl jak 

v případě návrhu postupovat. 

 

Dále pak byly specifikovány dva ze tří základních celků – hydromotor a spalovací motor. 

Hydrogenerátoru jakožto zdroji tlakové energie je věnováno více prostoru a byly srovnány 

dvě velikosti vhodné pro tento pohon a vybrána a vyspecifikována jedna varianta. 

 

Jako poslední je uveden základní popis práce na tomto stroji, tzn. krátký návod k obsluze 

stroje. 
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