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Souhrn
Shrnuto je stanovení a ověření namáhání konstrukce
pražcového podloží, a to metodou DORNII
(Dorožnyj naučno-issledovateľskij institut – N. N.
Ivanov) a metodou pružného vrstevnatého
poloprostoru. Porovnání je založeno na výpočtu
svislého normálového napětí v horninovém prostředí.

Z hlediska posouzení deformačních charakteristik je
od konce padesátých let používána metoda DORNII,
založená na posouzení modulu přetvárnosti, kterou se
ověřuje deformační odolnost pražcového podloží.
Tato metoda využívá empirický vzorec pro výpočet
samotného napětí.

Tento výpočet může být v současné době nahrazen
analytickým výpočtem pole posunutí a napětí
v pružném vrstevnatém poloprostoru, vycházející
z řešení základních diferenciálních rovnic
popisujících pole posunutí a napětí – rovnice
rovnováhy, fyzikální rovnice a podmínky
kompatibility.

Oblast použití
Metoda analýzy pružného vrstevnatého poloprostoru
zpřesňuje metodiku návrhu a posouzení konstrukce
pražcového podloží a zároveň umožňuje
implementaci metody mezních stavů. Použití nově
vyvíjené metody lze předpokládat při návrhu
pražcového podloží vysokorychlostních tratí.

Metodika a postup řešení
Železniční spodek je jednou ze základních částí
konstrukce trati. Z hlediska přenášení zatížení od
železničních vozidel na těleso železničního spodku se
tato konstrukce dělí na dvě základní části: kolejový
rošt a pražcové podloží. Těleso železničního spodku
musí být provedeno tak, aby jeho konstrukce
umožňovala zabezpečení předepsaných
geometrických parametrů koleje a zajistila přenášení
statického i dynamického zatížení železničních
vozidel bez trvalé deformace pláně tělesa
železničního spodku. Pro dosažení požadované
deformační odolnosti pláně tělesa železničního

spodku se zřizují v tělese železničního spodku
konstrukční vrstvy z různých materiálů a vkládají se
geosyntetika. Navržené konstrukční vrstvy tělesa
železničního spodku musí vzdorovat nedopravnímu
zatížení, tj. zejména musí splňovat požadavky na
ochranu zemní pláně před nepříznivými účinky
mrazu.

Obr. 1 Model pražcového podloží – vrstevnatý poloprostor

Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku se
navrhují podle deformační odolnosti zemní pláně
a požadované deformační odolnosti na pláni tělesa
železničního spodku. Pro stanovení požadavků na
únosnost pláně tělesa železničního spodku, zemní
pláně a případně zlepšené nebo stabilizované zeminy
je rozhodující druh železniční dráhy, traťová rychlost.
Požadavky na deformační odolnost zemní pláně, tj.
min E0, a konstrukčních vrstev, tj. min Ee, stanoví
předpis SŽDC S4 Železniční spodek.

Současně používaná metoda DORNII řeší
problematiku vrstevnatého poloprostoru pouze ve
sloupci zeminy pod zatížením. Neuvažuje se se
smykovým napětím a s vodorovnými napětími. Pro
výpočet napětí se použije empirický vztah dle M. I.
Jakunina. Ekvivalentní modul vrstevnatého
poloprostoru je:

, = , ∙ ∙ , ∙ [MPa] (1)

kde:, = [-] (2)

Při výpočtu se postupně stanovují ekvivalentní
moduly Ee,i přetvárnosti na povrchu jednotlivých
vrstev, jejichž materiál má modul přetvárnosti Ei, a to
počínaje první vrstvou na zemní pláni. Ekvivalentní
modul Ee,i takto zjištěný se v dalším výpočtu pro další
vrstvu i+1 považuje za modul E0 podloží.
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Uvedená používaná metoda DORNII je tedy metoda
semi-empirická. Pro komplexní analýzu napjatosti
a pole přetvoření v pražcovém podloží se jeví
vhodnější analytická metoda vrstevnatého
poloprostoru. Stejně jako v klasické teorii pružnosti
funkce napětí ф splňuje diferenciální rovnici
(podmínka kompatibility):∇ = 0 (3)

Protože výchozí rovnice (3) je diferenciální rovnice
čtvrtého řádu, budou výsledné rovnice popisující
napětí a posuny obsahovat čtyři integrační konstanty,
které lze vyčíslit z okrajových podmínek a podmínek
kompatibility.= ( ) ( ) − ( ) +( ) − ( ) (4)

Funkce napětí pro i-tou vrstvu фi vyhovuje výchozí
rovnici (3), J0 představuje Besselovu funkci prvního
druhu a nultého řádu; m je parametr, Ai; Bi; Ci; Di jsou
konstanty integrace, které se určí z okrajových
podmínek a podmínek kompatibility. Dále:= / , = / (5)

Aby bylo možné stanovit napětí a posuny od
rovnoměrného zatížení q rozprostřeného na kruhové
ploše, definované poloměrem a, využijeme
Hankelovu transformaci. Hankelova transformace je
pro zatížení tohoto charakteru:( ) = ∫ ( ) = ( ) (6)

Výsledky
Analýza vrstevnatého prostoru probíhá obecně
v následujících krocích:

1. Přiřazení po sobě jdoucích hodnot parametru m.
Dosazují se hodnoty od 0 do celého kladného
čísla, dokud nedojde ke konvergenci počítaných
veličin – napětí a posunutí.

2. Pro každou hodnotu m je nutno vyřešit integrační
konstanty Ai, Bi, Ci, a Di, a to z okrajových
podmínek a podmínek kompatibility v pružném
poloprostoru.

3. S dosazením těchto integračních konstant do
vztahů (5) a (6) jsou vypočteny hodnoty veličin
pro daný parametr m.

4. Posledním krokem je výpočet veličin pomocí
numerické integrace podle vztahu:= ∫ ∗ ( ) (6)

Porovnání výpočtu svislého napětí pod kruhovým
plošným zatížením metodami DORNII a metodou
pružného poloprostoru (MPP) je na Obr 1. Průměr
kruhového plošného zatížení je 0,3 m, jeho velikost
q = 0,2 MPa. Toto zatížení odpovídá statické

zatěžovací zkoušce. V porovnání byla uvažována
konstrukční vrstva tl. 0,25 m, E1 = 60 MPa, E0 = 30
MPa.

Obr. 2 Porovnání výsledků výpočtu průběhu napětí z

Závěr
Vyvinuty byly základy nové metodiky pro
posuzování konstrukce pražcového podloží, která
opouští empirický přístup výpočtu deformační
odolnosti pražcového podloží. V dalším kroku bude
třeba upravit postup tak, aby byl snadno použitelný
v běžné praxi pro navrhování a posuzování
konstrukcí železničního spodku.
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