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EXPERIMENTÁLNA ANALÝZA DOSKOVÝCH PODKLADOV 
KOĽAJE 

Jozef Melcer1, Daniela Kuchárová2 

Abstrakt 

Doskové podklady koľaje sú jedným z rozhodujúcich nosných prvkov koľaje s tzv. 
pevnou jazdnou dráhou, kde priečne podvaly sú nahradené prefabrikovanými alebo 
monolitickými železobetónovými doskami. Vývojom takejto konštrukcie koľaje sa 
zaoberá veľa pracovísk na svete. Skúšobný úsek koľaje spevnou jazdnou dráhou má 
zriadená aj Žilinská univerzita v Žiline. Ponúkaný príspevok pojednáva 
o experimentálnom sledovaní vertikálnych posunutí doskových podkladov pri 
dynamickom zaťažení vyvolanom pohybujúcimi sa koľajovými vozidlami. 

1 Úvod 
Popri klasickej konštrukcii koľajového roštu sa vo svete stále častejšie, hlavne v 
súvislosti s návrhom vysokorýchlostných tratí, používa konštrukcia koľaje s takzvanou 
pevnou jazdnou dráhou. V anglickej literatúre sa pre túto konštrukciu používajú pojmy 
ako slab track, non-ballasted track alebo ballastless track. V nemeckej terminológii sa 
zase vžil pojem Feste Fahrbahn. Jedná sa o konštrukciu koľaje, kde koľajnicové 
podklady tvorí prefabrikovaná alebo monolitická železobetónová doska alebo doska z 
predpätého betónu, respektíve doska asfaltobetónová. Doskové podklady koľaje sú 
predmetom výskumu aj na Žilinskej univerzite. Vyvíjali sa dva druhy dosák, tzv. veľká 
doska a malá žľabová doska. Z dynamického hľadiska je potrebné pozvať správanie sa 
takejto konštrukcie v reálnych prevádzkových podmienkach v dynamickom režime 
zaťaženia. Predkladaný príspevok pojednáva o  experimentálnom sledovaní vertikálnych 
posunutí doskových podkladov pri pohybe koľajových vozidiel. 

2 Stručný popis sledovanej konštrukcie 
Predmetom sledovania je tzv. malú žľabovú dosku so základnými rozmermi 1,21 x 2,3 x 
0,2 m podľa obrázka 1, ktorá je od roku 1990 pokusne uložená v úseku staničnej koľaje 
v železničnej stanici Lietavská Lúčka. Bola zriadená za účelom overovania vynálezu 
autorov Ing. Josefa Šmejkala, CSc. a Ing. Antonína Vymětala „Upevnenie koľajníc v 
žľabe“ [1]. Upevnenie je bez kovových prvkov a využíva pružné vlastnosti gumy 
a plastu. Korekcie smerovej a výškovej polohy sa robia zmenou základnej polohy 
klinových prvkov. Dosky boli uložené na klasickom podvalovom podloží s upravenou 
krivkou zrnitosti kameniva. Doterajšie výsledky poukazujú na priaznivé roznášacie 
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schopnosti dosiek pri prenose silových účinkov prevádzkového zaťaženia do podložia a 
dobrú stabilitu parametrov geometrickej polohy koľaje. 

 

 
 

Obrázok 1: Malá žľabová doska a uloženie koľajnice v žľabe   

3 Experimentálne merania in situ 
Predmetom merania boli časové priebehy zložiek posunutí (vertikálnych výchyliek) 
v charakteristických bodoch dosky. Pre meranie vertikálnych výchyliek sa použili 
relatívne indukčné snímače výchyliek od firmy Bosh. Pohľad na relatívny indukčný 
snímač výchyliek Bosh je na obrázku 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obrázok 2: Relatívny snímač výchyliek Bosh 

 
 Signál od všetkých snímačov bol vedený do meracej ústredne prostredníctvom 
koaxiálnych signálnych káblov. Meracia linka KSM ŽU pozostávala pri meraní z týchto 
komponentov: snímač, zosilňovač, signálny kábel, AD prevodník, riadiaci počítač. 
Všetky údaje pri meraní boli zálohované 2 krát. Jedenkrát pre spracovanie programovým 
systémom DAS16, druhýkrát pre spracovanie programovým systémom DISYS. 
Analógový signál bol pri meraní pomocou AD prevodníka transformovaný do číselnej 
formy a uchovávaný v pamäti počítača. Všetky analýzy sa vykonávali numerickou 
cestou pomocou programového systému DAS16 alebo DISYS. Dynamické zaťaženie 
bolo vyvodené jazdami lokomotívy T 448.  
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4 Výsledky experimentálnych meraní 
V rámci experimentálnych meraní sa sledovali časové priebehy vertikálnych výchyliek 
vo vybraných charakteristických bodoch  dosky pomocou prístrojovej techniky 
popísanej v kapitole 3. Rozmiestnenie relatívnych indukčných snímačov výchyliek je 
zobrazené na obrázku 3. 

 
 

 

 

 

 

 

Obrázok 3: Rozmiestnenie relatívnych snímačov 

Celkove sa vykonalo 10 jázd rôznymi rýchlosťami v intervale od 10 do 60 km/h. 
Vyčíslené hodnoty dynamických súčiniteľov sú uvádzané v tabuľke 1 a 2. Dynamický 
súčiniteľ je vyčísľovaný pre výchylky pod 2. a 4. nápravou (δ2 a δ4). V časových 
priebehoch vertikálnych výchyliek dosky je možné jasne rozlíšiť kvázi statickú 
i dynamickú zložku vertikálnych pohybov.  

Jazda č. Rýchlosť [km/h] Dynamický súč. δ2 Dynamický súč. δ4 
 1 13,25 1,0418 1,0664 
 2 23,65 1,1689 1,1327 
 3 22,75 1,1895 1,1856 
 4 33,50 1,1503 1,1225 
 5 34,45 1,1233 1,1015 
 6 38,90 1,1583 1,1959 
 7 43,07 1,1952 1,1575 
 8 47,29 1,2026 1,2013 
 9 56,09 1,0842 1,0538 
10 48,24 1,1663 1,1850 

Tabuľka 1: Dynamické súčinitele vyhodnotené zo záznamov snímača R1 

Jazda č. Rýchlosť [km/h] Dynamický súč. δ2 Dynamický súč. δ4 
 1 13,25 1,0925 1,1266 
 2 23,65 1,1563 1,1348 
 3 22,75 1,1319 1,1489 
 4 33,50 1,0659 1,0891 
 5 34,45 1,1367 1,1355 
 6 38,90 1,0748 1,1000 
 7 43,07 1,1824 1,1186 
 8 47,29 1,0837 1,0535 
 9 56,09 1,1331 1,1840 
10 48,24 1,0454 1,0615 

Tabuľka 1: Dynamické súčinitele vyhodnotené zo záznamov snímača R3 
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Ukážky záznamov kmitania sú zobrazené na obrázku 4 a 5. 

 
Obrázok 4: Jazda č. 2, snímač R1 

 
Obrázok 5: Jazda č. 2, snímač R3 

5 Závěr 
Experimentálne merania in situ predstavujú jediný spôsob verifikácie numerických 
výsledkov a jediný spôsob zisťovania objektívnej reality. Výsledky experimentálnych 
meraní potvrdili, že pokiaľ je koľaj v dobrom technickom stave, tak hodnoty 
dynamických súčiniteľov sa pohybujú v intervale od 1,0 do 1,2. Takéto výsledky boli 
namerané aj v iných lokalitách na tratiach ŽSR. Pokiaľ technický stav koľaje 
nezodpovedá projektovaným parametrom, hodnoty dynamických súčiniteľov rýchlo 
rastú a môžu presahovať hodnotu 2,0, [2]. 
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