
WP2 PROGRESIVNÍ PŘÍSTUP K TECHNICKÝM, TECHNOLOGICKÝM A EKONOMICKÝM HLEDISKŮM
KOLEJOVÉ INFRASTRUKTURY

2.7 Výhybky a výhybkové konstrukce pro vysoké rychlosti

Tento výsledek byl vytvořen s finanční podporou programu Centra kompetence TA ČR, projekt č.TE01020168 2019

ODVRATNÁ VÝHYBKA: KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Zpracoval: Bc. Miloslav Klement (DT Výhybkárna a strojírna a.s.)

Souhrn
Na základě požadavku SŽDC byla v DT vyvinuta
odvratná výhybka s upravenou srdcovkovou částí.
Bylo zkoumáno několik variant řešení. Funkčně
a cenově optimální vybrané řešení bylo konstrukčně
zpracováno do výkresové výrobní dokumentace,
která byla schválena SŽDC, a výhybka je připravena
do výroby.

Oblast použití
Jedná se o nový výrobek, tzv. odvratnou výhybku
s upravenou srdcovkovou částí. Odvratné výhybky
slouží pro kolejové rozvětvení do odvratných kolejí
pro boční ochranu vlakových cest hlavních kolejí
zejména na koridorových tratích. Tyto výhybky jsou
v naprosté většině případů pojížděny pouze
v jednom směru (v hlavním dopravním směru).

Obr. 1 Ilustrace budoucího použití odvratné výhybky –
odvratná kolej v levé části obrázku pro boční ochranu

hlavních kolejí ve stanici.

Základním požadavkem na odvratnou výhybku je
zachovat v hlavním dopravním směru nepřerušené
kolejnicové pásy z těchto důvodů:
 nepřerušení bezstykové koleje;
 nepřerušená pojížděná hrana v srdcovce sníží

dynamické účinky, hluk a opotřebení;
 sníží na minimum potřebu servisních zásahů.

Další požadavky zákazníka (SŽDC) byly:
 srdcovkovou část řešit v provedení s nadvýšením

křídlové kolejnice v odvratné větvi tak, aby byl
okolek bezpečně převeden přes temeno kolejnice
hlavního směru;

 vedení kola přídržnicí pouze v odvratném směru
(v hlavním nepřerušená pojížděná hrana);

 nadvyšování v odvratném směru v obou
kolejnicových pásech současně, aby nedocházelo
ke změně převýšení;

 soustava železničního svršku S 49;
 tvar výhybky 1:9-300 (S 49 2. generace);
 pružné upevnění kolejnic;
 směr odbočení P i L s možností transformace;
 využít co možná nejvíc již používaných

stávajících dílů a součástí, včetně betonových
pražců.

Metodika a postup řešení
Před detailním konstruováním bylo navrženo
a posuzováno několik variant řešení odvratné
výhybky.
V konečném výběru se rozhodovalo mezi variantami
s různou výměnovou částí:

1. Výměnová část s průběžnými opornicemi
v hlavním dopravním směru

Jazyky (vnitřní a vnější) jsou vyrobeny opracováním
z bloků jakosti R260. Pojížděné plochy jazyků jsou
nadvýšeny, aby okolky kol byly bezpečně převedeny
přes temeno vnitřní opornice.

Obr. 2 Zvažované řešení výměny – varianta 1.

Výhody:
 nepřerušené kolejové pásy v hlavním dopravním

směru.

Nevýhody:
 nutnost nového čelisťového závěru;
 vyšší cena výhybky – opracování jazyků z bloků

bude problematické a pracné;
 neklidný chod vozidla v odvratném směru.
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2. Výměnová část z výhybky standardního
provedení

Funkčnost bezstykové koleje je zajištěna dostatečně
dlouhým úsekem odvratné koleje za výhybkou
(zakotveno v předpisu SŽDC), popis řešení viz dále.

Výsledky
Byla zvolena varianta 2. Konstrukční řešení
odvratné výhybky je tedy následující:

Geometrie, rozložení pražců, betonové pražce a
většina součástí pochází z výhybky J49-1:9-300.
 Výměnová část výhybky
Použita ze standardní výhybky J49-1:9-300. Přímý
jazyk a ohnutá opornice (hlavní směr) perlitizované.
 Střední část výhybky
Použita ze standardní výhybky J49-1:9-300. Pod
podkladnice odvratné větve umístěny podložky s
plynule se zvětšující výškou, což způsobí nadvýšení
kolejnic odvratné větve z 0 mm na konci výměny po
30 mm na začátku srdcovky.
 Srdcovková část výhybky
Betonové pražce použity ze standardní výhybky.
Přídržnice pouze v odbočné větvi. Kolejnice
k přídržnici a podkladnice k přídržnici ze standardní
výhybky. Odvratná větev je nadvýšena o +30 mm
podložkami pod podkladnice, přes srdcovku je
nadvýšení řešenou samotnou konstrukcí srdcovky.

Obr. 3 Srdcovková část odvratné výhybky.
 Konstrukce srdcovky
Srdcovka je v hlavním přímém směru tvořena
průběžnou kolejnicí, tzn. bez přerušení pojížděné
hrany.

Obr. 4 Přechod kola při jízdě odvratnou větví

V odvratném směru kolej vstupuje do oblasti
srdcovky nadvýšena +30 mm. Kolo vedené
přídržnicí u druhé kolejnice sjíždí z křídlové
kolejnice, dosedá za žlábkem okolku na temeno
křižující průběžné kolejnice a dále pokračuje jízdou
po okolku po dně žlábku bloku hrotu za poklesu o –
4 mm. Poté najíždí kolo jízdní plochou na zvedající
se hrot, při současném klesání dna žlábku.

Ověření bezpečného průjezdu vozidla odvratnou
větví a optimalizace tvaru horních ploch srdcovky
pro minimalizaci rázů bylo předmětem simulačního
výpočtu (viz TL 2.7).

Obr. 5 Pohled na celou srdcovku.
Křídlová kolejnice a blok srdcovky jsou vyrobeny
opracováním z válcovaných bloků jakosti R260.
Jsou tvarově zapasovány do komory průběžné
kolejnice a vzájemně staženy svorníky M24.

Obr. 6 Střed srdcovky tvoří 3 hlavní díly: průběžná
kolejnice; blok křídlové kolejnice; blok hrotu.

Tato konstrukce umožňuje hladký průjezd kola bez
přerušení pojížděné hrany v hlavním dopravním
směru bez zvýšených dynamických účinků,
nevyžaduje větší údržbu než běžná kolej a dovoluje
(po demontáži svorníků a upevňovadel) snadnou
výměnu průběžné kolejnice po opotřebení nebo
poškození mimořádnou událostí.

Závěr
Výsledkem je kompletní schválená výrobní
výkresová dokumentace odvratné výhybky J49-1:9-
300-PK. Na ni navázalo technologické zpracování a
výhybka je připravena do výroby.


