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D C E Ř I N É  S P O L E Č N O S T I

V!zkumn! Ústav "elezni#ní (VUZ) disponuje zku$enostmi a%specialisty 
na%sv&tové úrovni. Nejde o%prázdné fráze, ale o%fakta podpo'ená 
'adou referencí. Dobrému renomé p'isp&l i%Karel Pe$ka, expert VUZ 
na%elektromagnetickou kompatibilitu. Jak jeho anal!zy vstupují 
do%testování (elezni#ních kolejov!ch vozidel?

Neviditelné p'enosy 
zaji!"ují bezpe#nost 

Josef Holek   |  Foto: archiv )D

Elektromagnetická kompatibilita m!-
"e b#t pro leckoho abstraktním po-

jmem. Pro specialistu V#zkumného Ústa-
vu $elezni%ního Karla Pe&ku se v&ak stala 
tém'( celo"ivotní pracovní náplní. Práv' 
on p(i testech nov#ch kolejov#ch vozidel 
hlídá sou%innost drá"ních vozidel se sys-
témy elektrického zji&)ování volnosti tra-
tí. Jinak (e%eno, zkoumá míru ohro"ení 

zabezpe%ovací techniky jedoucím vozi-
dlem vyza(ujícím magnetické, respektive 
elektrické pole. Pokud by nebyla technika 
pat(i%n' otestována, mohlo by jít i o "i-
vot. Panika ale není na míst'. Poj*me si 
v&e probrat popo(ádku. 

P(edm'tem elektromagnetické kompa-
tibility je slu%itelnost elektrick#ch za(í-
zení s jin#m za(ízením. Není to v&ak pro-
blematika vztahu "ivého organismu 
a techniky, by) v n'kter#ch p(ípadech ani 

to nelze vylou%it – nap(íklad p(i pou"ívá-
ní kardiostimulátoru. Co si v&ak p(edsta-
vit pod adjektivem elektromagnetické? 
„Takové pole se chová velmi podobn' jako 
nap(íklad pole gravita%ní nebo tlakové. 
+lov'k je %ást elektromagnetického pole 
schopen i vnímat – sv'telné zá(ení. Dale-
ko p(irozen'j&í je mu v&ak proudící 
vzduch. Chová se stejn' jako vakuum, 
v obou prost(edích se vyskytují ob' formy 
pole, tzn. elektrické i magnetické. Ka"-
dopádn' jedno ovliv,uje druhé,“ konsta-
tuje Karel Pe&ka. Sta%í si vzpomenout 
na odpuzující/p(itahující se magnetky %i 
na t(ení syntetick#ch vláken a v#boje sta-
tické elekt(iny. V&e okolo sebe má nevidi-
telnou auru elektromagnetického pole.

Zaměřeno na příkon
Na "eleznici pak tato neviditelná ruka dis-
ponuje p(i ovliv,ování díl%ích za(ízení da-
leko v't&í silou. Sami se o tom m!"ete p(e-
sv'd%it, kdy" ve vlaku telefonujete anebo 
si na klín' zapnete notebook. Aby nebyly 
ovlivn'ny p(ístroje vlaku nebo cestujících, 
musí b#t drobná osobní elektronika i za(í-
zení vlaku kompatibilní, neovliv,ující se 
a díky tomu bezproblémov' fungující. 

Nejv#razn'ji se pak nedostatky elektro-
magnetické kompatibility projevují p(i 
provozu vlak! závislé, elektrické trakce. 

Problémy s elektromagnetickou kompatibilitou se během testování nevyhly jednotkám řady 680 Pendolino
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a nad nimi se prohání mnohatunové sou-
pravy plné elektroniky. Aby detektory fa-
le&n' nepracovaly a nepo%ítaly nesmysly, 
je nutné zavést ochranná opat(ení. VUZ 
k tomu musí zjistit, zda lokomotiva není 
generátorem magnetick#ch polí ovliv,u-
jících správnou %innost detektor! kol. 

Jak dlouho trvá testování? Dlouho. 
VUZ v&ak má obrovskou v#hodu: dispo-
nuje uzav(en#m testovacím okruhem 
u Cerhenic. Testování speciálními m'(i-
cími p(ístroji nenaru&uje b'"nou dopra-
vu a specialisté mohou neru&en' m'(it.  
Zapome,te v&ak na oby%ejné nákladní 
vozy, nevozí si zpravidla "ádné aktivní 
elektrické za(ízení. V ostatních p(ípa-
dech zále"í na konstrukci vozidla, u ví-
cesystémov#ch lokomotiv i na tom, ko-
lik trak%ních systém! „umí“. „Pro 
ka"d# musíte zkou&ku zopakovat. Kdy" 

p(ijede t(ísystémová lokomotiva, m'(í 
se jeden stroj t(ikrát,“ zmi,uje Pe&ka. 
Vozidla se zkou&í v dob' validace v#roby, 
zkou&í se první sériové kusy lokomotiv-
ních (ad nebo osobních voz!. 

Pokud z!staneme u %asové náro%nos-
ti, vícevozová jednotka se zkou&í déle 
ne" lokomotiva se %ty(mi nápravami. 
Data se dají u jednosystémové lokomoti-
vy nasbírat za jednu sm'nu. B'hem 
na daleko del&í tra) ale z!stává násled-
ná anal#za. Trvá n'kolik t#dn!. Ne-
mluv' o tom, "e experti musí brát v po-
taz komplexnost zabezpe%ovacích 
za(ízení na tratích, po kter#ch má vozi-
dlo jezdit. Pro ka"d# typ zabezpe%ovací-
ho za(ízení se anal#zy opakují. „V ob-
lasti zabezpe%ení kolejov#mi obvody 
neexistuje p(íli& velká standardizace. 
Naproti tomu pro m'(ení detektor! kol 
u" existují globalizované technické po-
"adavky a postupy pro vy&et(ování inte-
roperability a podle nich zkou&íme.“ Lo-
komotiva odzkou&ená v tuzemsku 
ve VUZ tak m!"e jezdit po celé Evrop', 
pokud o to zákazník po"ádá. !

Lokomotiva svou %inností ovliv,uje (adu 
za(ízení. V první (ad' to jsou napájecí sta-
nice coby zdroje elektrické energie, umís-
t'né %asto mimo t'leso dráhy. „Musí se 
hlídat, aby pr!jezd vlaku nic neru&ilo 
a naopak provoz nevytvá(el v#padky nebo 
kolísání sít', aby nap(íklad blikaly "árov-
ky nebo vznikaly korozivní proudy v blíz-
kosti stejnosm'rné trakce,“ vysv'tluje od-
borník VUZ. V"dy) moderní v#konné 
lokomotivy mají vysok# v#kon, b'"n' 5 a" 
10 MW. Odb'r je jednofázov# a potenciál-
n' by mohl zp!sobit nerovnováhu v b'"-
né, t(ífázové, rozvodné soustav'. 

Z mašiny a zpět
Nyní ke zmín'nému zabezpe%ení, respek-
tive léta pou"ívané detekci polohy vlaku 
ovlivn'né uzav(ením proudového okruhu 
kolejov#ch obvod!. Zále"í toti" na tom, 
které elektronické detek%ní prost(edky 
(ke zji&)ování volnosti trasy) správce infra-
struktury pou"ije. „Koleje jsou izolované 
v!%i sob' i v!%i zemi a slou"í nejen k vy-
tvo(ení jízdní dráhy, ale i jako zp'tn# vo-
di% pro napájení vozidel elektrické trakce. 
+ili musí odvést napájecí proud zp't k m'-
nírn', pokud zrovna neute%e do podlo"í 
vlivem sní"ené izola%ní schopnosti kolejo-
vého t'lesa. Volnost koleje kolejov#mi ob-
vody zji&)ujeme tím, "e mezi dv' kolejnice 
p(ivedeme elektrick# potenciál, o n'm" 
p(edpokládáme, "e má jist# pr!b'h nap'-
tí, amplitudu a v neobsazeném stavu kole-
jového obvodu udr"uje konstantní fázov# 
rozdíl se signálem referen%ním. Dostane-
-li se na tyto koleje vozidlo, propojí sv#mi 
nápravami kolejnice. P(ilo"ené nap'tí, 
velmi nízké a "ivot neohro"ující, se vytra-
tí,“ (íká Pe&ka a pokra%uje: „Vytracení 
proudu by mohlo b#t v n'kter#ch p(ípa-
dech zamaskováno um'le vytvo(enou 
slo"kou trak%ního proudu.“ Karel Pe&ka 
pak zkoumá, co lokomotiva vrací zp't 
do kolejí, a v#sledky podrobuje zevrubné 
anal#ze, vedoucí k finálnímu uznání 
zp!sobilosti vozidla k provozu. 

VUZ pro celou Evropu
Doba v#hradního u"ívání kolejov#ch ob-
vod! v&ak je více %i mén' pry%. Po roce 
1989 p(i&li v#robci zabezpe%ovací techni-
ky ze zemí západn' od Rozvadova s po%í-
ta%i náprav. Provozovatelé infrastruktu-
ry se na mén' frekventovan#ch tratích 
p(eorientovali na zji&)ování volnosti trati 
principem po%ítání náprav. Za(ízení p(i 
pr!jezdu nad senzorem (detektorem) kola 
na za%átku dohlí"eného úseku spo%ítá 
nápravy vlaku a na druhém konci dohlí-
"eného úseku je odpo%ítá. Kdy" se nula 
s nulou sejde, v#sledek je nula. A kolej 
m!"e b#t prohlá&ena za volnou. Jen"e 
i detektory jsou elektronická za(ízení 


