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Souhrn 

Činnost 2.10 byla zaměřena na zpracování výstupů, 
výsledků a jejich další uplatnění. Zpracování výstupů 
a výsledků navazuje na všechny předchozí dílčí cíle. 
Výsledky výzkumu ve WP2 se uplatňují při tvorbě 
a novelizaci předpisů a norem. Získané poznatky se 
uplatňují jak v oblasti železničního vršku, tak 
železničního spodku. V oblasti železničního svršku 
se jedná zejména o evropské normy pro výhybky 
a výhybkové konstrukce, pro kolejnice a kolejnicové 
styky, pro betonové pražce příčné a výhybkové, pro 
žlabové ocelové pražce, pro podpražcové podložky 
a podštěrkové rohože. 

V oblasti železničního spodku znamenalo významné 
uplatnění výzkumné činnosti v rámci zpracování 
návrhu novelizace předpisu SŽDC S4 Železniční 
spodek. 

Oblast použití 

Výsledky výzkumu ve WP2 se uplatňují při tvorbě 
a novelizaci předpisů a norem. V současné době je 
stále aktuálnější příprava výstavby tratí Rychlých 
spojení v ČR. Získané poznatky prakticky ze všech 
činností WP2 se uplatní při projektování, výstavbě 
a údržbě vysokorychlostních tratí. 

Metodika a postup řešení 

V rámci diseminace výsledků řešení v roce 2019 byly 
uskutečněny zejména tyto aktivity: 

- projednání podkladů pro novelizaci předpisu 
SŽDC S4 Železniční spodek; 

- zpracování výsledků statických analýz 
konstrukce koleje jako podkladu pro metodiku 
posuzování kolejnic a jazyků (řešeno jako 
samostatná zakázka smluvního výzkumu); 

- účast na přípravě evropské normy pro 
podštěrkové rohože – CEN TC 254/SC1 WG 16-
5: norma EN 17282 Railway applications – 
Infrastructure – Under ballast mats; 

- účast na přípravě revize norem pro výhybky 
a výhybkové konstrukce – CEN TC 254/SC1 WG 

18 EN 13232 Railway applications – Track — 
Switches and crossings; 

- účast na přípravě normy pro kolejnicové styky – 
CEN TC 254/SC1 WG 18 – EN 16843 Railway 
applications – Infrastructure – Mechanical 
requirements for joints in running rails. 

Výsledky 

V rámci přípravy nové evropské normy pro 
kolejnicové styky bylo provedeno porovnání 
současných národních a evropských standardů. 
Posouzeno bylo zkoušení mechanických vlastností 
lepených izolovaných styků podle: 

- technických podmínek TPD 3/03 „Lepené 
izolované styky kolejnic tvaru UIC 60, S 49, R 65 
s tepelně zpracovanou hlavou a bez tepelně 
zpracované hlavy“; 

- technických podmínek ÖBB BH 759 
„Technische Lieferbedingungen für 
Isolierstöße“; 

- podle prEN 16843 Railway applications – 
Infrastructure – Mechanical requirements for 
joints in running rails. 

Současný stav zkoušení a prokazování kvality podle 
TPD 3/03 „Lepené izolované styky kolejnic tvaru 
UIC 60, S 49, R 65 s tepelně zpracovanou hlavou 
a bez tepelně zpracované hlavy“, č.j.: 60 513/2003-
O13, účinnost od 15. 12. 2003 zahrnuje následující 
zkoušky: 

- vizuální kontrola opracování; 

- kontrola geometrie lepených izolovaných styků 
na délce 1 000 mm; 

- kontrola dotažení matic po vytvrzení lepidla; 

- kontrola izolačního stavu podle TNŽ 34 6570 
„Elektrické vlastnosti izolovaných kolejnicových 
styků“, měří se izolační odpor mezi oběma 
kolejnicemi izolovaného styku při napětí 500 V; 
izolační odpor musí být minimálně 50 kΩ; 

- kontrola tvrdosti perlitizované hlavy LIS; 
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- destruktivní zkouška tlakovou silou, bez vložky, 
bez politizace, nejmenší dovolená síla při 
porušení vzorku je 1 500 kN pro tvar S 49, 1 850 
kN pro tvar UIC 60 a 2 000 kN pro tvar R 65. 

Současný stav zkoušení a prokazování kvality podle 
technických podmínek ÖBB BH 759 „Technische 
Lieferbedingungen für Isolierstöße“ s účinností od 1. 
9. 2007 zahrnuje následující zkoušky: 

- tahová zkouška, alternativně je možná tlaková 
zkouška, v tomto případě bez vložky, nejmenší 
dovolená síla při porušení vzorku je 1 500 kN pro 
tvar S 49 resp. 49 E1; 2 000 kN pro tvar UIC 60 
resp. 60 E1a 1 700 kN pro tvar 54 E2; 

- únavová ohybová zkouška, základní parametry: 
o vzdálenost podpor L = 1000 mm; 
o horní hranice zatížení P0 = 200 kN; 
o spodní hranice zatížení Pu = 15 kN, 

maximální frekvence pro zatížení Fmax = 20 
Hz;  

o počet zatěžovacích cyklů N = 5.106; 
o průměr zatěžovacího přípravku D = 50 mm; 
o odpovídající ohybový moment v kolejnici 

Mr = 50 kN.m 

- kontrola izolačního stavu, měří se izolační odpor 
při napětí 1000 V; izolační odpor musí být 
minimálně 30 MΩ. 

Stav zkoušení a prokazování kvality podle 
dokumentu prEN 16843 zahrnuje následující 
zkoušky: 

- tahová zkouška, síla se stanoví výpočtem podle 
vztahu: 
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kde E je Youngův modul pružnosti kolejnicové oceli 
210 GPa, Arail je průřezová plocha kolejnice, α je 
lineární koeficient teplotní roztažnosti, 1,2.10-5 K-1, 
T1 je maximální rozdíl teplot, γs je bezpečnostní 
koeficient, doporučená hodnota 1,5. Pro rozpětí teplot 
-30 °C až +60 °C, rozsah neutrálních teplot +17 °C až 
+23 °C a parciální součinitel spolehlivosti γs = 1,5 
budou síly 1 262 kN pro tvar S 49 resp. 49 E1, 
1 533 kN pro tvar UIC 60 resp. 60 E1, 1 659 kN pro 
tvar R 65. 

- Cyklická ohybová zkouška, základní parametry: 
o vzdálenost podpor v závislosti na typu 

kolejnice a použitých spojek; 
o horní hranice zatížení výpočtem z ohybového 

momentu Mr; 
o frekvence zatěžování 3 – 10 Hz; 
o počet zatěžovacích cyklů N = 3.106  
o pro výpočet zatěžovací síly se stanoví 

zkušební ohybový moment podle vztahu: 
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kde Q je nominální kolová síla 125 kN, Irai je moment 
setrvačnosti průřezu kolejnice, wmax je maximální 
průhyb kolejnice 1,5 mm, γc je parciální součinitel 
spolehlivosti, pro nepodepřený styk je roven 1,5. 

Výsledné ohybové momenty jsou 34 kN.m pro tvar 
S 49 resp. 49 E1, 40 kN.m pro tvar UIC 60 resp. 
60 E1 a 42 kN.m pro tvar R 65. Pro výpočet 
ohybového momentu Mr je možné požadovat 
maximální průhyb kolejnice wmax = 0,5 mm pro kolej 
s vyšší svislou tuhostí (v tomto případě jsou ohybové 
momenty nižší), nebo zvýšit uvažovaný maximální 
průhyb kolejnice wmax = 2,5 mm. 

Dalšími požadovanými ověřeními jsou: 

- kontrola izolačního stavu, měří se za sucha a po 
zvlhčení solným roztokem 
o za sucha, odpor kolejnice – kolejnice ≥ 30 

MΩ; kolejnice – spojka ≥ 30 MΩ; 
o za vlhka, odpor kolejnice – kolejnice ≥ 200 

kΩ; kolejnice – spojka ≥ 200 kΩ. 
- provozní ověření: zkoušky v koleji se definují 

včetně kritérií pro převzetí smlouvou mezi 
zákazníkem a dodavatelem, zkouší se nejméně 3 
ks LIS po dobu nejméně dvou let, nejdéle tří let, 
každých 6 měsíců se výrobek vizuálně 
kontroluje. 

Závěr 

Z porovnání zkoušek vlastností lepených izolovaných 
styků podle různých standardů vyplývá, že 
nejpřísnější požadavky jsou definovány podle 
technických podmínek ÖBB BH 759 „Technische 
Lieferbedingungen für Isolierstöße“, a to jak 
z hlediska tahových zkoušek, únavových zkoušek na 
ohyb, tak i z hlediska požadovaného elektrického 
odporu. U cyklické zkoušky ohybem jsou podle 
dokumentu prEN 16843 standardně požadovány nižší 
hodnoty zatížení i menší počet zatěžovacích cyklů. 
Jedinou podstatnou změnou je zavedení provozního 
ověřování v případě evropské normy. 
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