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Souhrn 

V rámci sledování zkušebního úseku s vrstvou 
z asfaltového betonu s obsahem R-materiálu 
v konstrukci pražcového podloží byla provedena 
a vyhodnocena měření poklesu kolejnicového pásu 
pod projíždějícími soupravami. Měření byla 
realizována pomocí čtyř unikátních měřicích souprav 
vyvinutých v roce 2016 na Katedře železničních 
staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze.  

Oblast použití 

Naměřená data průběhu poklesu kolejnicového pásu 
pod jedoucími vozidly umožnují podrobněji sledovat 
časový vývoj kvality konstrukce železniční trati 
s kolejovým ložem.  

Metodika a postup řešení 

V rámci dlouhodobého sledování unikátního 
zkušebního úseku s vrstvou pražcového podloží 
z asfaltového betonu byla realizována měření poklesu 
kolejnicového pásu pod projíždějícími vlaky. 

Zkušební úsek délky 75 m se nachází na jednokolejné 
celostátní trati v úseku Nezvěstice-Starý Plzenec v 
km 336,095 až km 336,170. Vrstva asfaltového 
betonu o tloušťce 150 mm byla položena dne 
22. 5. 2016 v rámci projektu SŽDC ISPROFOND č.: 
500 621 0236 [1], [2]. Asfaltový beton byl vyroben 
ze směsi označené jako ACP 22+50/70, která 
obsahovala 70 % objemové hmotnosti tříděného R-
materiálu frakce 0/22. Na vlastní zkušební úsek 
navazují dva úseky označené jako referenční 
v km 336, 063 až 336, 095 a km 336, 170 až 336, 200. 
V referenčních úsecích nebyl proveden žádný zásah 
do konstrukce železničního svršku a spodku. 

Na zkušebním úseku byly navrženy v rámci projektu 
CESTI čtyři měřicí profily označené jako P1 až P4 
pro sledování poklesu levého i pravého kolejnicového 
pásu viz Tab. 1. 

 

 

Tab. 1 Poloha měřicích profilů ve zkušebním úseku 

Číslo 
měřicího 
profilu 

Staničení v 
km 

Kolejnicový 
pás 

Poznámka 

P1 336,166 pravý - 
P2 336,155 pravý - 
P3 336,140 levý - 

P4 336, 063 levý 
referenční 

úsek 

Pro vlastní měření byla použita měřicí souprava (obr. 
1) navržená a vyvinutá na Katedře železničních 
staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze, která se 
skládá z dataloggeru AHLBORN ALMEMO 2690-
8A, potenciometrického snímače dráhy FWA025-T 
(obr. 2), svislé stabilizační základny a vodorovného 
ramene. Datalogger je speciálně hardwarově upraven 
tak, aby umožňoval ukládat data s frekvencí 500 Hz. 
Navržená měřicí souprava nevyžaduje žádný externí 
zdroj elektrické energie. Pro měření v délce cca osmi 
hodin stačí kapacita baterie, která je součástí 
dataloggeru ALMEMO 2690-8A. Jedna měřicí 
souprava umožňuje v daném měřícím profilu 
sledovat pokles pouze jednoho kolejnicového pásu.  

V průběhu měření byla u každého průjezdu vlakové 
soupravy zaznamenána rychlost pomocí ručního 
radaru, typ hnacího vozidla a počet vozů. Dále byla 
prostým poslechem sledována přítomnost plochého 
kola. Soupravy s plochým kolem byly pro další 
vyhodnocování vyloučeny. 

 

Obr. 1 Pohled na instalovanou měřící soupravu  
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Obr. 2 Detail uchycení snímače dráhy k patě kolejnice  

Výsledky 

Cílem vyhodnocení bylo identifikovat v rámci 
každého jednotlivého průjezdu vlakové soupravy 
maximální hodnotu poklesu kolejnicového pásu. 
Příklad vyhodnocení je na obr. 3. 

 

Obr. 3 Příklad vyhodnocení poklesu kolejového pásu při 

průjezdu vlakové soupravy 

Dále byly vlakové soupravy rozděleny podle 
hmotnostního účinku na tři kategorie: nákladní vlak 
(N), osobní vlak tažený lokomotivou s hmotností nad 
25 t (Os+lok) a lehký osobní vlak s hmotností do 25 t 
(Os). Průměrné hodnoty poklesu kolejnicového pásu 
(bez rozlišení levého a pravého) jsou uvedeny v Tab. 
2 a Tab. 3. 

Celkem bylo do dnešního dne na uvedeném 
zkušebním úseku změřeno 45 průjezdů vlakových 
souprav. Z dosud naměřených a vyhodnocených 
průjezdů lze konstatovat, že před aplikací konstrukční 
vrstvy z asfaltového betonu dosahoval průměrný 
pokles kolejnicového pásu (bez rozlišení kategorie 
vlaku a měřicího profilu) hodnoty od 1,1 mm do 
4,3 mm. 

Tab. 2 Průměrné hodnoty poklesu kolejnicového pásu 

před vložením vrstvy z asfaltového betonu  

Kategorie 
vlaku 

Průměrná hodnota max. poklesu v [mm] 
Měřící profil 

P1 P2 P3 P4 
N 2,2 4,3 1,5 2,2 

Os+lok 2,3 4,2 1,5 2,2 
Os 1,9 3,7 1,1 1,8 

 

Tab. 3 Průměrné hodnoty poklesu kolejnicového pásu po 

vložení vrstvy z asfaltového betonu  

Kategorie 
vlaku 

Průměrná hodnota max. poklesu v [mm] 
Měřící profil 

P1 P2 P3 P4 
N 1,3 2,1 1,4 1,1 

Os+lok 1,1 2,1 1,4 1,1 
Os 0,8 1,6 0,7 0,7 

 
Po rekonstrukci zkušebního úseku, která obsahovala 
i vložení vrstvy z asfaltového betonu do konstrukce 
pražcového podloží, byl naměřen průměrný pokles 
kolejnicového pásu (bez rozlišení kategorie vlaku a 
měřícího profilu) v rozsahu od 0,8 mm do 2,1 mm.  

Závěr 

Z provedených měření poklesu kolejnicového pásu 
pod projíždějícími soupravami na zkušebním úseku 
s vrstvou z asfaltového betonu lze dosud pouze 
konstatovat, že po provedení rekonstrukce včetně 
vložení vrstvy z asfaltového betonu se minimální 
průměrný pokles kolejnicového pásu prakticky 
nezměnil. Naopak maximální průměrný pokles 
kolejnicového pásu se snížil cca o 50% a to především 
u kategorie vlaku (N). Hlubší analýza bude provedena 
až po realizaci dalších měření. 

V roce 2019 bude provedena minimálně jedna měřící 
kampaň s cílem sledovat další vývoj hodnoty poklesu 
kolejnicového pásu. V rámci realizovaného měření 
bude podrobněji sledován vliv vlastního kmitání 
příčného měřícího ramene, na kterém je upevněn 
snímač dráhy. 
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