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ODVRATNÁ VÝHYBKA: SIMULAČNÍ VÝPOČET
Zpracoval: Ing. Lukáš Raif (DT Výhybkárna a strojírna, a.s.)

Úvod
Na základě požadavku SŽDC byla v DT navržena
tzv. odvratná výhybka, která je určena do rozvětvení
odvratných kolejí. Vzhledem ke speciální konstrukci
srdcovky, ve které se vozidlo jedoucí do odvratu
pohybuje po okolku, byl vznesen požadavek na
provedení simulačního výpočtu pro ověření
bezpečnosti.

Předmět simulace
Předmětem simulačního výpočtu je odvratná
výhybka s upravenou srdcovkovou částí (viz TL
2.7). Geometrie vychází z tvaru J49-1:9-300.
Srdcovka je v přímém směru tvořena průběžnou
kolejnicí, tzn. bez přerušení pojížděné hrany.
V odvratném (odbočném) směru je kolej provedena
s nadvýšením s maximální hodnotou 30 mm
v oblasti srdcovky (vychází z výšky okolku). Kolo
křižující průběžnou kolejnici je převedeno jízdou po
okolku.

Metodika a postup řešení
Byl připraven detailní 3D model celé výhybky. Ten
byl následně předán do VÚKV, a.s. a sloužil jako
základní vstup do výpočtové simulace. Simulace
byla provedena v programu Simpack.

Dalším vstupním parametrem byly modely vozidel.
Nejprve byla definována vlastní vozidla
(čtyřnápravová lokomotiva, čtyřnápravový
kontejnerový vůz, dvounápravový vůz na přepravu
automobilů) s ohledem na předpokládané nejhorší
možné chování vozidel při průjezdu. U každého
z vozů byly definovány základní parametry (délka,
vzdálenost otočných čepů, průměr kol apod.) včetně
nápravového zatížení při naloženém stavu a bez
nákladu. Byly rovněž definovány nejméně příznivé
scénáře pohybu vozidla, resp. v řazení v soupravě,
při jízdě přes výhybku.

Důležitým parametrem byla také problematika
rozhraní kolo/kolejnice. Byly definovány jízdní
obrysy kol vozidel, a to jak nové, tak opotřebené.

Z výsledků simulací byly vyhodnoceny parametry
jízdní bezpečnosti a namáhání koleje (ve smyslu

ČSN EN 14363) v závislosti na rychlosti jízdy. Mezi
vyhodnocované veličiny patří:

a) z pohledu jízdní bezpečnosti:

 (Y/Q)max – poměr vodicí a kolové síly jako
míra bezpečnosti proti vykolejení vlivem
vyšplhání okolku na hlavu kolejnice;

 Qmin – hodnota minimální kolové síly na
vnitřní kolejnici oblouku jako míra převrácení
kolem vnější kolejnice;

 ΣYmax – výsledná příčná síla mezi dvojkolím a
kolejí jako míra bezpečnosti proti posunutí
kolejového roštu;

b) z pohledu zatížení koleje:

 Qmax – maximální kolová síla jako míra
svislého zatížení kolejnice;

 Bmax = (│Y│ + 0,91.Q)max – parametr
maximálního zatížení kolejnice v rovině kolmé
na směr jízdy.

Obr. 1 Vizualizace výpočtového modelu lokomotivy
(představitelem lokomotiva ŠKODA 109E).

Obr. 2 Vizualizace výpočtového modelu kontejnerového
vozu (s podvozky Y25).
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Obr. 3 Vizualizace dvounápravového vozu na přepravu
automobilů (pojezd UIC 517).

Obr. 4 Vizualizace čtyřnápravového plošinového vozu
(podvozky Minden-Dorsfeld).

U jednotlivých vozidel bylo rovněž modelováno
rozhraní mezi vozidly – spřahovací a narážecí
ústrojí. To bylo modelováno jako klasické s tažnými
háky se šroubovkou a nárazníky.

Výsledky
Analýzou bylo zjištěno, že při přechodu kola
okolkem přes průběžnou kolejnici na blok srdcovky
dochází k rázům a dynamickému namáhání.
Z tohoto důvodu byla na základě zjištěného výpočtu
provedena úprava konstrukčního řešení srdcovky
a proveden kontrolní výpočet, kterým bylo zjištěno
významné zlepšení přechodu kola přes srdcovku.

Výsledky pro zvolené scénáře byly následující. Pro
samostatně jedoucí lokomotivu nebyly překročeny
limitní hodnoty dle EN pro rychlost 40 km/h, resp.
bylo limitních hodnot dosaženo až při rychlosti
60 km/h. U samostatně jedoucího čtyřnápravového
kontejnerového vozu s vysokou výměnnou
nástavbou plně naloženého nedosahovaly zkoumané
veličiny limitních hodnot při rychlosti 40 km/h,
limitních hodnot bylo dosaženo až při rychlosti 50,
resp. 60 km/h. U prázdného čtyřnápravového
kontejnerového vozu o hmotnosti 4 t/nápravu
řazeného v soupravě a vystaveného účinku podélné
brzdy 150 kN nebyly limitní hodnoty dosaženy pro
rychlost 40 km/h, až při rychlosti 60 km/h bylo
dosaženo téměř úplného odlehčení kol. U prázdného
dvounápravového vozu pro přepravu automobilů
řazeného v soupravě a vystaveného účinku brzdné
síly 150 kN bylo dosaženo limitní hodnoty ΣYmax.lim

C

při jízdě 40 km/h, ostatní limitní hodnoty byly
překročeny až při rychlosti vyšší než 60 km/h.

Z výsledků je tedy patrné, že pro zvolené scénáře je
pro rychlost 40 km/h průjezd zcela bezpečný,
u mnohých případů dokonce až do rychlosti
60 km/h.

Obr. 5 Ukázka vizualizace průjezdu kola prvního dvojkolí
dvounápravového vozu na přepravu automobilů přes

srdcovku odvratné výhybky. V prvním řezu je patrná jízda
po jízdní ploše, na posledním řezu již kolo jede po okolku.

Závěr
Díky provedené simulaci bylo zjištěno, že výhybka
je v odvratném směru bezpečná pro průjezd vozidla,
přestože je jízda do odvratné koleje zpravidla
považována za mimořádnou událost, resp. při
běžných okolnostech vozidlo do odbočné, resp.
odvratné větve výhybky nikdy plánovaně nepojede
(případně pouze v rámci údržbové činnosti).
Výhybka tedy může být použita do tratí SŽDC
a může výrazně prodloužit životnost výhybky, resp.
srdcovky, díky naprosté minimalizaci dynamických
účinků vznikajících v běžných pevných srdcovkách.
Výhybku lze rovněž použít do odvratných kolejí
vysokorychlostních tratí. Mimo uvedený výpočet
bylo ještě posouzeno namáhání kola při jízdě po
okolku s pozitivním výsledkem, že jízda po okolku
nevede k nepříznivému namáhání kola.
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