Velký návod na elektrifikaci
Příloha k časopisu Trainzák 2/2012
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I.

Než se pustíme do práce

Základním předpokladem pro elektrifikaci trati je úplné dokončení kolejiště. Pokud

v kolejišti budeme po elektrifikace, nebo během ní dělat změny, tak nám to velmi
ztíží práci. Dále budeme alespoň jednorázově potřebovat internet, ze kterého si
stáhneme objekty elektrifikace. Výčet stránek, ze kterých jsou použity objekty je
následující:
Autor

Webová adresa

Objekty

http://trainzpedro.cz/

Czech catenary pack
Sada českých sloupů pro TV – P
Sada českých sloupů pro TV 6m
Sada Příčniků pro El. Trakci ve stanicích
Sada závěsných a bočních výložníků na
příčníky pro El. Trakci
Sada českých sloupů pro El. Trakci
Dobrým pomocníkem též:
Šablona Peron Trolej

Dikobraz
D64

http://dikobraz64.xf.cz/

D64_crossbars
D64 pylon lattice support 6m
D64 pylon lattice support 5m
D64 support gantry 6m
D64 support gantry 5m
D64 support gantry 5m
D64_pylon_only_crossbar
D64_pylon_only_crossbar_II_for_tube
D64_pylon_flat_TRS04
D64_pylon_flat_TRS04
D64_pylon_II_rev1 (TRS2004)
D64_pylon_II_rev2 (TRS2006)
D64_pylon_rev1 (TRS2004)
D64_pylon_I_rev4 (TRS2006)

Deraros

http://trtrainz.webgarden.cz/objekty

Nová sada starých Flat sloupů
Nová kompletní sada sloupů
elektrifikace

Bald

TRAINZ CZ

http://trainz.jedisoft.cz/

Návěsti pro el. trakci (staré)
Návěsti pro el. trakci (nové)
Pomocné catenary
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Pak bychom si mohly projet nějakou trať s elektrifikací, abychom získali trošku
lepší představu a inspiraci. U elektrifikace také narazíme na problém, do jaké
modelářské epochy svoji trať zařadíme. Pokud stavíme koridor, budeme
používat objekty nové (světle šedá až bílá barva sloupů). Naopak na starší trati
ze 70. a 80. let použijeme spíše rezavé sloupy, popřípadě tmavě šedé, které
nám představují natřené kovové pylony. Pokud máme postahováno, nějakým

způsobem naládováno v Trainzu (každá verze jinak) a rozmyšleny parametry
můžeme začít s přípravnými pracemi na elektrifikaci.
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Jak už jsme si řekli v úvodu, je potřeba mít úsek tratě již kompletně postavený.
Také musíme mít trať srovnanou výškově i směrově, protože sloupy TV se
přichytávají ke koleji, ale dráty jsou spline objekty. Pokud všechny tyto úkony
máme za sebou, musíme si trať „rozměřit“. To se dělá pomocí pravítka
integrovaného v Trainzu (v TRS 09 správně funguje jen v anglické verzi Trainz,
proto si přepneme hru do angličtiny a zvykneme si v ní pracovat). Natahujeme
pravítka vedle kolejí. Délka závisí opět na epoše:
Pro starší tratě je obvykle rozteč sloupů 60m. Přibližně od druhé poloviny 90. let se
sloupy dávají po 70m. Tuto vzdálenost však nesmíme překročit, protože maximální
délka trolejí, které jsme si stáhli je právě 70m. V obloucích může být rozteč o něco
menší v závislosti na ostrosti oblouku. Čím menší poloměr, tím menší rozteč.
Takto si rozměříme celý úsek, který chceme zelektrifikovat.
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Před osazování sloupy, se Vám pokusím nastínit tzv. rozkmit trolejového drátu.
Aby se pantograf na hnacím vozidle opotřebovával rovnoměrně, je trolej vedena
klikatě. V krajních polohách je vždy uchycena. Krajní polohy jsou I (nejblíže k okraji
tratě) a O (nejdále od okraje tratě). Pak ještě existuje poloha C (pro vyrovnání,
specifické případy apod.).

Na rozkmit nesmíme nikdy napomenout, jinak by trať vůbec neodpovídala
reálnému prostředí. Horní obrázek je pomůcka na názvy poloh. Spodní obrázek
ukazuje jak by měl rozkmit vypadat.
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Střídání (rozkmit) trolejí za nás zajišťuje oblouk. Proto zpravidla používáme jen
jednu polohu troleje. Na vnější straně oblouku I na vnitřní straně O
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Nastává další fáze rozhodování. V té nám pomůžou obecná pravidla. Jak už bylo
řečeno, podle modelářské epochy vybereme tvar a barvu sloupů. Následující
obrázkový přehled se Vám pokusí výběr usnadnit. Pokud jste už pár tratí projeli a
koukali dobře z okna, můžete následující řádky vynechat.
Staré tratě
(60-80. léta)

Novější tratě
(90. léta)
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Koridory (21. století)
+ rekonstruované tratě

Dále záleží jakou trať budeme elektrifikovat.
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Na jednokolejných a drtivé
většině dvojkolejných tratí se
setkáme s pylony, tj. sloupy po
stranách

koleje(í).

Na

následujících obrázcích vidíme,
jak osazovat trať pylony. Záleží
na nás, jestli použijeme klasické
Tube,

nebo

žebříkové

Flat.

Postup je stejný.
Na jednokolejné trati vezmeme
například nejdřív I pylony a
nasazujeme je podle pravítkem
(vždy

ob

nemuseli
mezi I a O).

jedno,
pořád

abychom
překlekávat
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Stejný postup opakujeme s opačnou polohou, nasazujeme pylony (v našem
případě O) do mezer.

Takhle pokračujeme na celé trati. Pokud máme přichystáno, můžeme skočit na
osazování trolejemi.
Na dvojkolejné trati je postup podobný. Nejdřív začneme jednou polohou (v našem
případě I) a nasazujeme pylony na kolej. V tomto případě dáváme vždy střídavě na
pravou a levou kolej, protože i ve skutečnosti je na jedné koleji I a na druhé O.

11

Postup opakujeme s druhou polohou. Pak pomocí šipek dáme pohled kolmo ze shora
a srovnáme pylony vedle sebe.
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Máme hotovo a můžeme se pustit do zavěšení drátů.
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Na vícekolejných tratích například z Prahy až po Poříčany, nebo ve stanicích se
setkáváme v tzv. bránami (grantry). Jsou to dva pylony propojené nahoře železnou

konstrukcí (příčníky). Nyní si ukážeme jak na to.
Nejdřív si nasadíme brány na kolej (vážou se středem, takže na prostřední kolej).

§§

Pak osadíme brány držáky trolejí (suspension). Opět nám při dolaďování přesné
polohy pomůže pohled ze shora. Pozor, tyto držáky neexistují ve verzi O, protože
stačí otáčet I. Proto si dáváme pozor, abychom měli na všech kolejích rozkmit.
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Nyní máme přichystáno na drátování.
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Pokud nám nevychází brány na počet kolejí (například stanice, zastávka,
protihluková stěna apod.) přichystáme si vše jako v minulém kroku.
Pak odstraníme bránu.

Ve splyne objektech najdeme brány od D64 a natáhneme na potřebnou délku.
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Dostáváme se do poslední fáze elektrifikace. Nyní můžeme natáhnout trolejový
drát. Ten najdeme ve splyne objektech bald wire a vybereme délku podle rozteče
sloupů, takže buď 60nn cc nebo 70nn cc. Opět nám pomůže pohled ze shora a
natahujeme trolej od příchytu k příchytu. Takhle postupujeme po celé trati. Dále
budeme používat závaží (nn uc), ale o tom později .
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Základní elektrifikaci máme hotovou.

18

Protože je nemožné vyrobit ocelový drát několika kilometrové délky setkáme se na
trati se střídáním trolejí. Jeden trolejový drát zde končí a druhý začíná a zároveň jsou
dopínány (kvůli roztažnosti). To se děje přibližně každých 1000 m.
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Stejně tak, jako, nemůžeme mít nekonečně dlouhý drát, nemůžeme vést el. proud
nekonečně daleko. Proto se zřizují napájecí stanice. Obdobně je stavíme na styku
napájecích soustav. Vedle kolejí se obvykle nachází nějaká budova, spousta
izolátorů, trafa atd., které mají samotnou funkci změny napětí. Každá „napáječka“
vypadá trochu jinak. Poskytnu Vám náčrtek té, kterou mám na své trati já.
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Pro napájení výhybek, návěstidel a dalších komponentů na trati se využívá pomocné
vedení, které je zpravidla na vnější straně sloupů. Najdeme ho opět pod názvem

Pomocné vedení (využijeme provedení Bald s „českými izolátory) ve splyne objektech
a umisťujeme ho z horního pohledu.

Tímto bych chtěl poděkovat Tomáši Kutilovi za konzultaci a korekci chyb.
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