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Souhrn
Práce se zabývá modelováním železničního štěrku s
cílem poskytnout informace o jeho chování v
kolejovém loži v interakci se zemním tělesem a
pražci. Díky své struktuře je štěrk obtížně
popsatelný pomocí spojitých homogenních modelů.
Proto se práce snaží o jeho popis pomocí diskrétního
přístupu, kde je každé štěrkové zrno modelováno
samostatně. Přes mnoho zjednodušeni (zrna štěrku
jsou v modelu nedeformovatelná a kulovitá,
kontaktní konstitutivní zákony jsou zjednodušené,
apod.) vykazuje model kvalitativně shodné chování s
realitou. V letošním roce byla hlavním tématem
snaha o nalezení také kvantitativní shody s
experimenty. Cílem tedy bylo, aby model vykazoval
stejné deformace a síly jako byly měřeny v
experimentech. Za tímto účelem byla modelována
řada experimentů a identifikovány vhodné
materiálové parametry modelu.

Oblast použití
Hlavní oblasti použití modelu jsou tyto:
 studium chování železničního štěrku pod
cyklickým zatížením,
 studium podepření pražce v kolejovém loži.

Metodika a postup řešení
Vyvíjený model je dynamický. Jeho hlavní výhodou
je automatické zohlednění struktury štěrkového
materiálu. Zrna štěrku jsou pro zrychlení výpočtu
uvažována jako kulovitá a mohou spolu interagovat
na společných kontaktech pomocí tří druhů působení
schematicky znázorněných na Obr. 1. V tlaku je
působení nelineární a elastické a je popsáno pomocí
standardní Hertzovy teorie. Stejně tak ve smyku je
použita kontaktní teorie Mindlinova [4]. Ovšem
smykové
působení
je
dále
ohraničeno
Coulombovým třením, smyková síla tak nesmí
přesáhnout daný násobek normalové síly. Limitní
násobitel je určen úhlem vnitřního tření.

Obr. 1 Tři druhy interakce mezi kulovitými zrny.

Obr. 2 Schématické znázornění simulovaných
experimentů; zleva: oedometrický test, test kolejového
lože a smykový test.

Třetím druhem působení je valivý odpor, který je
přidán pro kompenzaci tvarového zjednodušení.
Skutečná zrna štěrku mají složitý tvar a valení
kladou odpor. Tento odpor je tak pro kulovité tvary
fenomenologicky vložen. Z dřívější práce jsme měli
poměrně dobrou představu o parametrech
kontaktního působení ve smyku a v tlaku. V
letošním roce jsme hledali hlavně parametry
valivého odporu. K tomu jsme využili čtyři
experimenty, jejichž výsledky byly publikovány v
literatuře. Jedná se o (i) oedometrický test [3], (ii)
test zmenšeného kolejové lože [1] a (iii) dva
nezávislé smykové testy s různými hodnotami
vertikálního přítlaku [2,6]. Schémata těchto testů
jsou znázorněna na Obr. 2. Pro modelování byl
využit software YADE [5].

Výsledky
Valivý odpor má dva parametry, αR a μR. První
ovlivňuje počáteční tuhost a druhý omezuje
maximální hodnotu valivého odporu, Obr. 3. Jako
zásadní se ukázal právě druhý z parametrů.
V případě oedometrického testu se valivý odpor
neprojevuje. Avšak v případě testu simulujícího
kolejové lože a smykového testu byl vliv valivého
odporu zcela zásadní.
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Obr. 3 Konstitutivní zákon pro valivý odpor.

Obr. 5 Srovnání odezvy modelu smykové zkoušky
s různými parametry valivého odporu a experimentu [2].

Závěr
V letošním roce se podařilo simulovat 4 různé
experimentální série. Kulovitý model bylo nutno
vylepšit přidáním valivého odporu, který
fenomenologicky nahrazuje chybějící detailní popis
tvaru zrn. Do budoucna plánujeme studovat
simulace s polyhedrálními zrny, přidat drcení zrn
(vyvinuté v předchozích letech) a simulaci
experimentu na kolejovém loži skutečné velikosti.
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