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Abstrakt 
Do vyskorychlostních jednotek řady 680 ČD jsou dodávány vstupní dveře pro řidiče 

vyráběné Pars Komponenty s.r.o.Příspěvek se zabývá principy, designem zkouškami 
a technickým provedením vstupních dveří. 
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V druhé polovině roku 2001 začal vývoj vstupních křídlových dveří do řidičova 

stanoviště. Cílem projektu bylo vyvinout tlakotěsné dveře pro vysokorychlostní jednotku 
s ohledem na akceptování zabudovacího prostoru a vnitřního interiéru. 

 

Koncepce, design a zkoušky 
V počátcích vývoje vstupních dveří byly diskutovány otázky koncepce a designu se 

zákazníkem včetně funkce dveří. Základní požadavky a parametry jsou dány 
mezinárodními normami: 

- UIC 651 – dveře kabiny řidiče  
- UIC 566 - pevnostní zkoušky 
- UIC 564-2 – chování při ohni 
- AFNOR NF 16-101 – chování při ohni 

 
Po vyjasnění a vyřešení technických otázek byl postaven prototyp dveří včetně 

tlakotěsné makety, která umožňovala simulovat přetlak a podtlak při jízdě vlaku.  
Na prototypu proběhla celá řada zkoušek, které prověřily funkčnost a spolehlivost 

výrobků. Jednalo se zejména o:  
- cyklická zkouška otevření a zavření dveří (50 000 cyklů) 
- statická zkouška pevnosti dle UIC 566  
- zkouška těsnosti proti zatékání vody  
- zkouška tlakotěsnosti z vnitřní a vnější strany  
- zkouška cyklického namáhání . 

 

Popis dveří, technické provedení 
Vstupní dveře pro řidiče jsou jednokřídlé, otočné dveře s manuálním ovládáním. 

Skládají se z vnějšího nosného rámu (1), otočného křídla dveří (1) a rozvorového zámku 
(3). Dveře jsou tlakotěsné +/- 6000 Pa. Dveře jsou povrchově upraveny dvousložkovou 
PU nátěrovou hmotou. 
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Obr. 1-1 Vstupní dveře pro řidiče 

 
Rám dveří je odlitek z hliníkové slitiny sloužící k uchycení dveří do otvoru v bočnici 

vozu. Rám je opatřen nálitky pro přišroubování závěsů křídla dveří (1) a nálitky pro horní 
a dolní západku (2,3). Vnitřní část rámu tvoří dosedací plochu pro těsnění křídla dveří. 
Boční kapsy rámu (4) slouží pro uchycení svislých madel. 
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Obr. 1-2 Řez rámem dveří 

 
Křídlo dveří je lepené sendvičové konstrukce složené z obvodových profilů (1), 

vnitřních výztuh (2) a krycích plechů (3) z hliníkových slitin. Vnitřní prostor křídla je 
vyplněn izolační hmotou (4). Na křídle jsou uchyceny otočné závěsy (5) a rozvorový 
zámek (6). Těsnost dveří zajišťuje obvodový pryžový profil (7) ukotvený v drážce 
obvodového profilu a dosedající do vnějšího rámu. 

 

 
Obr. 1-3 Řez křídlem dveří 
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Křídlo dveří je zajištěno v uzavřené poloze pomocí rozvorového zámku. Rozvorový 
zámek se skládá ze dvou samostatných zámků (1,2), které je spojeny pomocí táhel (3,4) 
se západkami (5,6) v horní a dolní části dveří. Zámky jsou uchyceny nad sebou 
v pouzdrech z hliníkové slitiny na vnitřní straně křídla. Oba zámky jsou navzájem 
propojeny seřizovatelným táhlem. Zámky, táhla a tělesa západky jsou krytovány 
laminátovým krytem (7). Rozvorový zámek je ovládán pomocí vnitřní a vnější kliky. 
Vnitřní klika (8) je umístěna na víku horního zámku, vnější klika (9) je zcela zapuštěna 
do misky z hliníkové slitiny vsazené do křídla dveří. Dveře lze oboustranně uzamknout 
pomocí trnu (10), který je ovládán čtyřhranným klíčem. Po otočení trnu o 90° je 
zablokován pohyb obou klik. V horní části rámu je umístěn koncový spínač (11), který 
signalizuje uzavřené dveře. Po zavření dveří a zapadnutí horní západky do závorné 
kostky dojde k sepnutí spínače. 

 
Obr. 1-4 Rozvorový zámek 
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