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Souhrn 

V letošním roce bylo hlavním cílem aktivity 
provedení rozsáhlé numerické parametrické analýzy, 
jejímž cílem je zjištění vlivu jednotlivých 
komponent na vodorovné a svislé globální interakční 
parametry ERS (Embedded Rail Systems). 
Numerická analýza plynule navazuje na předchozí 
etapu výzkumu a využívá experimentálně 
validované numerické modely a poznatky 
z provedené experimentální analýzy. Bylo 
analyzováno šest nejčastějších variant příčného řezu 
ERS, přičemž byly sledovány jak parametry 
geometrické, tak parametry materiálové. Výsledkem 
numerických simulací jsou pracovní diagramy 
závislosti vnějšího zatížení na relativní deformaci 
kolejnice vůči pevně podepřenému podkladnímu 
plechu. Tímto způsobem byly určeny funkce 
podélného odporu v závislosti pro proměnlivé 
parametry v rámci jednotlivých variant příčných 
řezů. Vliv každého parametru byl přitom analyzován 
při působícím podélném zatížení, při svislém 
zatlačení i nadzdvižení kolejnice.  

Oblast použití 

Díky analýze vlivů jednotlivých komponent 
kontinuálního upevnění ERS na její chování 
v interakci s konstrukcí železničního spodku bude 
možné stanovit interakční parametry nejčastějších 
příčných řezů ERS. Analýza vlivu materiálových 
parametrů umožní implementovat do výpočtu 
nelineární chování polymerních materiálů upevnění 
při změně teploty či při změně rychlosti vnějšího 
zatížení. Naproti tomu analýza geometrických 
parametrů umožní stanovení interakčních parametrů 
pro libovolnou geometrii příčného řezu v rámci 
definovaných šesti nejobvyklejších příčných řezů 
ERS. Úpravami geometrie příčného řezu bude 
možné optimalizovat podélnou a svislou tuhost 
upevnění ERS s ohledem na kritéria podélné 
interakce koleje s mostem, případně bude možné 
optimalizovat konstrukci s ohledem na svislou 
interakci most-kolej-kolejové vozidlo. Stanovení 
vodorovné a svislé tuhosti obecného příčného řezu 
ERS bude stěžejním bodem připravované metodiky 
pro posouzení interakce ERS s mostní konstrukcí. 

Metodika a postup řešení 

Parametrická analýza probíhá v programu Ansys 
Mechanical APDL 18.0, za použití validovaných 
numerických modelů a poznatků z dříve 
provedené experimentální analýzy. Pro analýzu byly 
vytipovány následující typické příčné řezy upevnění 
ERS: 

1. Průřez nevylehčený – symetrický 
2. Průřez vylehčený PVC trubkou – symetrický 
3. Průřez vylehčený PUR blokem – symetrický 
4. Průřez nevylehčený – nesymetrický 
5. Průřez vylehčený PVC trubkou – nesymetrický 
6. Průřez vylehčený PUR blokem – nesymetrický 

Převážná část analýzy probíhá na symetrických 
průřezech 1 až 3. Interakční parametry pro 
nesymetrické průřezy 4 až 6 byla získána kombinací 
interakčních parametrů pro průřezy 1 až 3 za využití 
podmínek symetrie. 

 

Obr. 1 Numerický model – symetrický nevylehčený průřez 

 
Obr. 2 Numerický model – symetrický průřez vylehčený 

PVC trubkou  
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Obr. 3 Numerický model – symetrický průřez vylehčený 

PUR blokem 

Platnost tohoto postupu byla ověřena na podrobných 
numerických modelech průřezů 4 až 6, avšak pouze 
pro redukované množství náhodně generovaných 
parametrů ze sledovaného rozsahu. Tímto způsobem 
bylo možné zkrátit výpočetní čas cca na polovinu. 
Pro jednotlivé průřezy bylo následně vytipováno 9 
geometrických a 10 materiálových parametrů, 
jejichž rozsah byl stanoven na základě dříve 
provedených materiálových zkoušek. Následně byl 
analyzován vliv každého parametru na podélnou 
tuhost, svislou tuhost v zatlačení kolejnice, svislou 
tuhost v nadzdvižení kolejnice a svislou tuhost 
v nadzdvižení kolejnice s vlivem nedokonalé adheze 
mezi komponentami ERS.  

Výsledky 

Parametrická studie analyzuje jednotlivé průřezy, 
způsoby namáhání a parametry ve vytipovaných 
intervalech. Interval každého parametru (s výjimkou 
některých materiálových parametrů) nabývá 
jedenácti různých hodnot, tak aby byl výpočtem 
případně zachycen nelineární charakter vlivu 
parametru. Analyzované parametry jsou včetně 
zkoumaných rozsahů uvedeny v tabulkách 1 a 2. Pro 
symetrické průřezy je plánováno dohromady 1760 
výpočtů.  

Tab. 1 Geometrické parametry ERS 

 

Pro nesymetrické průřezy je potom plánováno pro 
každý způsob namáhání 10 výpočtů s náhodně 
generovanými parametry. Celkem tedy proběhne 
120 validačních výpočtů pro nesymetrické průřezy. 

Výsledné interakční parametry: tuhost upevnění k, 
počáteční plastický odpor r0 a kinematické zpevnění 
c byly získány pomocí metody nejmenších čtverců 
proložením pracovních diagramů křivkou dle 
rovnice. 1, kde r je odpor vůči posunutí kolejnice. 

Tab. 2 Materiálové parametry ERS 

 

 

Vzhledem ke značné časové náročnosti analýza stále 
probíhá, přičemž bylo do této chvíle dokončeno 
přibližně 70 % výpočtů. 

Závěr 

Parametrická analýza umožní navrhnout 
připravovanou metodiku pro posouzení interakce 
ERS s mostem tak, aby bylo možné posoudit v rámci 
stanovených limitů libovolný průřez tvořený hyper-
elastickou zálivkou, hyper-elastickou podložkou pod 
patu kolejnice a vylehčovacími komponentami. 
Takový průřez bude možné optimalizovat s ohledem 
na kritéria podélné a svislé interakce kolej-most. 
Součástí parametrické analýzy je také analýza 
citlivosti interakčních parametrů na jednotlivé 
zkoumané geometrické a materiálové parametry.  
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