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STRUKTURA ČINNOSTI VUZ

ROK 2009



Zkušební centrum VUZ Velim:

�dva železniční zkušební okruhy

�dynamický zkušební stav

�halu pro přípravu zkoušek



MODERNIZACE 

ZKUŠEBNÍHO CENTRA VUZ 

VELIM



Zkušební centrum VUZ Velim

Velký železni ční zkušební okruh
� celková délka trati 13.3 km
� přípustná hmotnost na nápravu  22,5 t

(při specifických podmínkách 25t)
� maximální p řípustná rychlost 210 km

Malý železni ční zkušební okruh
� celková délka trati 3.9 km
� přípustná hmotnost na nápravu  22,5 t

(při specifických podmínkách 25t)
� maximální p řípustná rychlost 110 km/h

Všechny hlavní evropské trak ční systémy







Základní etapy modernizace ZC VUZ

� 2006 - rekonstrukce železni čního svršku pražského oblouku VZO
� rychlost 200 km/hod., 25 t/nápravu

� 2008 - zřízení měřicích úsek ů pro hluková m ěření s parametry TSI
� 2009 - modernizace napájecí stanice
� 2009 - modernizace m ěrného oblouku R 150
� 2010 - rekonstrukce TV na VZO
� 2011 – 2013

� dokon čení rekonstrukce železni čního svršku VZO
� modernizace zabezpe čovacího a telekomunika čního za řízení
� modernizace technologického zázemí ZC 

� Průběžná obnova a modernizace technologie DZS



Modernizace napájecí stanice

� Zvýšení výkonu u všech trak čních systém ů

� Splnění požadavk ů na požadovaný rozsah a stupn ě regulace 
napětí u jednotlivých trak čních systém ů

� Rozšíření variability možných kombinací napájení
jednotlivých sekcí

� Zvýšení spolehlivosti a pohotovosti všech za řízení

� Využití moderních technologií pro řízení, ovládání a 
diagnostiku všech technologických celk ů a systém ů

� Snížení náklad ů na údržbu

� Dosažení vyšší bezpe čnosti a komfortu obsluhujících i 
udržujících zam ěstnanc ů
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Zjednodušené blokové schéma napájecí stanice



Rozvodna 110 kV



Transformátor T2 – 110/27 kV;12,5 MW



Nová budova NS



Reg. transformátor – 23/23 kV, 12 MW



Transformátor TU – 22/2,5 kV



Přepojovací portál



Centralizace ovládání



Centralizace ovládání



Kamerový systém



Modernizace napájecí stanice

Doba výstavby:  02/2009  - 11/2009

Uvedení do provozu:   19. 10. 2010

40 % uznatelných náklad ů z programu OPPI - Potenciál





Rekonstrukce trak čního vedení
VZO

� Sestava trak čního vedení pro rychlost 230 km/hod

� Parametry odpovídající TSI ENE HS

� Zajišt ění požadovaného výkonu na celé m VZO       

při všech funk čních zkouškách 

� Doba výstavby:  kv ěten – srpen 2010 







Rekonstrukce m ěrného oblouku R 150 m

� Měrný oblouk R 150 m, bez převýšení, 99 m dlouhý, zřízen      

v r. 2004, rekonstrukce 2009 , umístěn na koleji před DZS

� Stanovení silových účinků mezi kolem a kolejnicí dle EN 

14363 - zjišťování vodicích a kolových sil kolejového 

vozidla v oblouku za kvazistatických podmínek

� Naměřených hodnot se využívá při hodnocení bezpečnosti 

vozidla proti vykolejení za kvazistatických podmínek



Příklad měřicího řetězce



Měrný oblouk s měřicím stanovištěm



Zkouška vozu Falns v měrném oblouku



Referenční úseky pro m ěření
hluku podle TSI

� Pro měření vnějšího hluku byly v roce 2009 vybrány dva 
úseky, které nejlépe splňují požadované parametry TSI. 
Stanoviště v km 0.8 a 1.3.

� Podmínky volného pole – otevřený prostor bez odrazivých 
stěn, či staveb, povrch mezi tratí a umístěním měřicího 
stanoviště není pohltivý ani odrazivý a spl ňuje další
parametry ....

� Úsek musí mít po celé délce homogenní vlastnosti



Klí čovým parametrem referenčního úseků pro měření hluku je drsnost povrchu 
kolejnice. Tento parametr je závislý na druhu a hustotě provozu a mění se sčasem. 
Nutnost průběžného sledování a hodnocení, v případě potřeby nutnost přebroušení. 

Drsnost povrchu kolejnice na měřicím stanovišti km 0.8 (18.5.2009)



 

Stupeň dynamického útlumu referenčního úseku v km 0,8 – příčně

Dalším důležitým parametrem referenčního úseku je stupeň dynamického útlumu 
tratě v příčném a svislém směru: 



Dynamický zkušební stav 

DZS je součástí Zkušební laboratoře VUZ č. 1462. 

Vlastní budova DZS je umístěna v areálu ZC Velim.

Akreditované zkoušky, resp. zkoušky na přání zákazníků

v oboru dynamické pevnosti a životnosti. Provedení

jednotlivých typů zkoušek je buď uvedeno v normách nebo 

jde o zadání průběhu zkoušky zadavatelem. Nejčastěji se 

jedná o simulování provozního zatížení. 



Dynamický zkušební stav 



Dynamický zkušební stav 
Akreditované zkoušky na DZS

� Výkonnostn í zkou šky n ápravových ložisek ČSN 

12 082

� Zkoušky železni čních kol podle ČSN EN 13 262

� Statické, dynamické a únavové zkoušky železni čních 

pražců - ČSN EN 13 230-1,2,3,4,5 

� Zkoušky upevn ění kolejnic ČSN EN 13146-1,4,5,7 a

ČSN EN 13481-2+A1



Ložiskový zkušební stav 
• zkoušky podle ČSN 12082

• maximální simulovaná
rychlost až 200 km/h

• stálé radiální zatížení na 
ložiska až 25 t/nápr.

• dynamické axiální zatížení
na ložiska až 63 kN

• automatické řízení
zkoušky pomocí programu 
LabWiev

• automatický sběr dat 
(teploty, piting, otáčky…)



Únavová zkouška železni čních kol 

• zkoušky podle ČSN 13262

•maximální zatížení věnce 
kola 400 kN v tahu i v tlaku

•maximální vyvozená
frekvence až 10 Hz v 
závislosti na zatížení

•12 měřících kanálů
(staticky, dynamicky)



Statické , dynamické a únavové
zkoušky železni čních pražc ů

ČSN EN 13 230-1,2,3,4,5



Únavové zkoušky rám ů podvozk ů



Další zkoušky a možnosti 

Funkční zkoušky dilatačního pole 
podle EN 13232-8



Další zkoušky a možnosti 
Měření charakteristik nárazníků Dynamické zkoušky lanových kotev a tyčí



Další zkoušky a možnosti 
Dynamické a statické zkoušky ložiskových skříní



Další zkoušky a možnosti 
Měření charakteristik tlumi čů



VUZ JAKO AUTORIZOVANÁ -

NOTIFIKOVANÁ OSOBA



Interoperabilita (IO) – posuzování shody

• VUZ je dosud autorizován a následně notifikován 
pro posuzování shody všech strukturálních subsystém ů

transevropského železni čního systému včetně příslušných 
prvků IO, a to v rozsahu technických specifikací
pro interoperabilitu (TSI), které jsou vydávány formou rozhodnutí
Evropské komise (RK):

• INS HS, ENE HS, RST HS 
• RST WAG, RST NOI 
• CCS HS, CCS CR
• SRT – bezpečnost v tunelech HS i CR
• PRM- interoperabilita týkající se osob s omezenou schopností

pohybu a orientace pro HS i CR



Interoperabilita (IO) – posuzování shody

• Uvedený rozsah autorizace VUZ byl předepsaným způsobem 
notifikován a již nyní vyhovuje požadavkům na nové uspořádání
evropské databáze NANDO se závaznými úrovněmi - směrnice,  
TSI. 

• Nová Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES , 
o interoperabilitě železničního systému ve Společenství, která
od 19.7.2010 nahradí předchozí směrnice o interoperabilitě
transevropského vysokorychlostního (96/48/ES) a konvenčního
(2001/16/ES) železničního systému, vyžaduje k tomuto datu 
provedení renotifikace NoBo. 

• Nutná novelizace Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických 
požadavcích na provozní a technickou propojenost EŽS 









Sídlo spole čnosti:
Novodvorská 1698,
Praha 4, Česká republika www.cdvuz.cz

Děkuji Vám za pozornost!


