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Koľajová výhybka

Opis
[0001] Vynález sa týka výhybky sklznou stoličkou, opomicou, hrotnicou k vnútorne
ležiacej opomici, a pod ňou usporiadaným pražcom alebo pevnou jazdnou dráhou, pričom
klzná stolička má základovú dosku, ktorá leží na pražci alebo na pevnej jazdnej dráhe a
rozkladá sa pod opomicou od vonkajšej strany opomice až po vnútornú stranu hrotnice,
opomica je z vonkajšej strany držaná vodiacim rebrom vystupujúcim na základovej doske a
klzná stolička má z vnútornej strany opomice klznú dosku, na ktorej posúvateľne leží
hrotnica.
[0002] Výhybky sú podstatnou časťou železničnej infŕaštruktúry, ktorou je u koľajových
vozidiel možný prechod zjednej koľaje na inú bez prerušenia jazdy. Podstatnými súčasťami
výhybky sú vedľa srdcovky, pri ktorej sa obe vnútorné koľajnice krížia, vonkajšie opomice a
k oboma vonkajším opomiciam vnútornej hrotnice, ktoré sa môžu pri nastavení výhybky
horizontálne posúvať v priečnom smere k polohe koľaje z odliehajúcej polohy k polohe
priliehajúcej k opomici. Konštrukcia koľajnice výhybky leží obvykle tiež na pražcoch (alebo
príslušnej pevnej jazdnej dráhe, ktorá je tu vidieť pod rovnako významovým pojmom pražec).
Aby bolo umožnené priečne prestavanie hrotníc nastavenia výhybky, je usporiadaný väčší
počet klzných stoličiek pozdĺž pohyblivej hrotnice na pražcoch resp. pevnej jazdnej dráhe pod
opomicou a přestavovaným jazykom.
[0003] Aby boli priečne sily spôsobené vlakmi prevedené vo výhybkách z koľajnice cez
klznú stoličku do pražca a odtiaľ do železničného zvršku, sú na klznej stoličke navrhnuté
zariadenia na vonkajšej strane takzvanej opomice na prichytenie práve týchto síl, ktorými sú
tieto sily vedené do klznej stoličky a odtiaľ cez upevňovacie skrutky do zvršku. Pretože sa u
železničného zvršku väčšinou jedná o pražce v štrkovom lôžku a len zriedka o pevné jazdné
dráhy, sú sily vedené najprv od klznej stoličky cez skrutky do pražca a odtiaľ do štrkového
lôžka. Pri použití oceľových pražcov sú klzné stoličky zvárané na pražce.

[0004] Súčasný stav techniky je taký, že klzné stoličky sú odliate v jednom kuse alebo sú
spolu zvarané z niekoľkých dielov. Znitované klzné stoličky sa u nových inštalácií už takme
nepoužívajú a u mnohých železníc už tiež nie sú prípustné. Montáž a demontáž je u klzných
stoličiek pre výhybky s vysokou hrotnicou pomerne jednoduchá tým, že po uvoľnení vrtúl do
pražca môže byť klzná stolička vytiahnutá smerom k vonkajšku koľajnice, pričom opomica a
hrotnica musia byť len o trochu nadvihnuté, aby se zabránilo zbytočnému treniu. Naproti
tomu je montáž a demontáž klzných stoličiek s nízkou hrotnicou podstatne nákladnejšia.
Vrtula do pražca musí byť uvoľnená, opomica a hrotnica sa musia nadvihnúť, klzná stolička
je bočné, teda v pozdĺžnom smere koľaje, posunutá do priestoru medzi pražcami, naklopená a
nakoniec vytiahnutá. Tento postup je nutný, pretože opomica je na vonkajšej strane koľaje

umiestená integrovanými neodoberateľnými rebrami a na vnútornej strane koľaje je prikrytá
klznou plochou prečnievajúcou pätku koľajnice. Pritom je potrebné dbať na to, že šírka
klzných líšt je obmedzená, že priestory medzi pražcami sú široké asi 600 mm, a tak klzné lišty
širšie než 300 mm kolidujú pri bočnom posune so susednou klznou stoličkou. U bežných
klzných stoličiek nie je väčšia šírka nutná, pretože slúži len na nesenie hrotnice resp. opomice
na pražci. Šírka činí väčšinou ca. 160 mm. Tieto bežné klzné stoličky pre nízke hrotnice môžu
byť sice posúvané v smere pozdĺžnej osi koľaje až do priestoru medzi pražcami, teda voľného
priestoru medzi dvoma vedľa seba usporiadanými pražcami, aby sa os nahnula v pozdĺžnom
smere koľaje a nakoniec bola vytiahnutá smerom do vnútra a hore. Táto nákladná procedúra
však vedľa nadvihnutia opomice a hrotnice vyžaduje tiež dostatočný voľný priestor medzi
pražcami. V prípade potreby je potrebné odstrániť časť štrku v priestore medzi pražcami. U
pevnej dráhy často nie je k dispozícii dostatočný pracovný priestor pod opomicou.
Analogicky namáhavá alebo dokonca nemožná je výmena napríklad poškodenej klznej
stoličky u známych zostáv.
[0005] Spis DE 101 16 041 B4 predstavuje obvyklú dosku klznej stoličky, ktorá presne
zodpovedá nadradenému pojmu nároku 1. Táto doska klznej stoličky má pevne natvarované
vodiace rebro vystupujúce na základovej doske k bočnému udržaniu opomice. Prídavné
vykazuje valčekové zariadenie, ktoré je upevnené oddelene od dosky klznej stoličky na
separátnej základovej doske, ktorá drží na opomici a je dimenzovaná tak, že vyžaduje
v podstate len priestor, ktorý je k dispozícii nad pražcom vedľa dosky klznej stoličky.
[0006] Pokiaľ sú výhybky zahrievané nízkou teplotou - až do asi 12°C resp. tak, že sa
nevyužíva vyžarovaného tepla na rozpúšťanie snehu a ľadu -,je potrebné zahrievať klznú
stoličku, ako to opisuje spis EP 1 529 880 Bl prihlasovateľa. Tamje uvedené naplánovať Čo
najväčšiu šírku, aby celková plocha pod oblasťou, ktorú hrotnica pokrýva a na snehu a ľade
by mohla zabrániť procesu nastavenia, by mohla byť nahriala.
[0007] Analogickyje v spise DE 10 2012 108 586 B3 v priestore medzi pražcami navrhnuté
teplonosné médium ako samostatný konštrukčný diel na zahrievanie opomice a hrotnice
medzi dvoma klznými stoličkami. Nevýhodou je, že tento samostatný konštrukčný diel
vyžaduje samostatný prívod energie na zahrievanie, teda je nákladný z hľadiska montáže a
náročnosti údržby.

[0008] Zo spisu DE 10 2012 108 585 Al je opísaná klzná stolička pre výhybku, ktorá je
jednodielne vybavená hlavným konštrukčným dielom teplonosného média s kondenzačnou
komorou na geometrické vyhrievanie. Nevýhodou na tomto zariadení je to, že na klznej
stoličke je z vonkajšej strany opornice ďalej navrhnuté pevne usporiadané vodiace rebro, a
tým môže byť klzná stolička konštruovaná len nočným posunutím v pozdĺžnom smere koľaje
do susedného priestoru medzi pražcami, naklonením klznej stoličky a potom vytiahnutím
šikmo smerom do vnútra a hore. Aby bolo možné zaručiť funkčnosť, smie klzná stolička
vykazovať len asi šírku pražca, aby ju bolo možné voľne pohybovať v priestore medzi
pražcami smerom von. Analogicky nie sú pri použití iba tohto vyhrievania klznej stoličky na
výhybke opomice a hrotnice a hlavne medzipriestor medzi nimi v oblasti priestorov medzi

pražcami zahrievaný. Preto je nutné navrhnúť separátne teplonosné médium pre priestor
medzi pražcami podľa DE 10 2012 108 586 B3.

[0009] Podobne to platí pre teplonosné médium podľa DE 10 2012 100 545 B4, ktorého
vyhrievací účinok je tiež obmedzený na šírku pražca, teda oblasť kontaktov klznej stoličky
s opomicou a pohyblivou hrotnicou.

[0010] Spis WO 2014/032867 A2 opisuje usporiadanie teplonosného média pre zahrievanie
klznej stoličky výhybky, pri ktorej je pod doskou klznej stoličky navrhnutý zachytávači
priestor pre teplonosné médium, ktorý je tepelne izolovaný od pod ním ležiaceho pražca. Tiež
tu nie je priestor medzi pražcami a najmä opomice medzi pražcami dostatočne vyhrievaný.

[0011] Spis DE 10 2013 016 232 Al opisuje temperovaciu jednotku pre výhybky, ktorá
predpokladá separátne teplonosné média, ktoré sú z vnútornej strany pripoj iteľné k hrotnici a
z vonkajšej strany k opomici. Týmto usporiadaním sa sice zahrieva ako opomica, tak hrotnica
cez svoj pozdĺžny smer, ale medzipriestor medzi opomicou a hrotnicou nie je týmito
teplonosnými médiami zahrievaný, takže k tomu je opäť potrebné navrhnúť separátne
vyhrievacie články. Podobe to predkladá spis DE 10 2010 029 854 AL

[0012] Úlohou vynálezu je preto najmä vytvoriť výhybku s nízkou hrotnicou tak, že je
možná výmena klznej stoličky s nízkymi pracovnými nákladmi. Ďalšou úlohou je predložiť
výhybku, ktorá je navrhnutá s klznou stoličkou, ktorá je pripravená najmä na nízkoteplotně
zahrievanie a umožňuje čo najširšie rozdelenie tepla v oblasti pohyblivej hrotnice.

[0013] Táto úloha je riešená výhybkou podľa nároku 1. Tým, že je navrhnuté rebro
s vodiacim rebrom, ktoré je rozoberateľné upevnené na základovej doske, pričom vodiace
rebro je navrhnuté na zvláštnom rebre, môže byť po uvoľnení a odobratí rebra a uvoľnení
vrtúl do pražca resp. upevnení na pevnej jazdnej dráhe klznej stoličky pomerne ľahko
posunuté smerom do vnútra k stredu koľaje a vybraté. Posunutie v smere koľaje a naklopenie
klznej stoličky v priestore medzi pražcami už nie sú potrebné, čím je vôbec možné čo
najširšie vytvorenie klznej stoličky. Z vnútra, teda od stredu koľaje, potom môže byť
príslušne zabudovaná opäť nová resp. restaurovaná klzná stolička. Po zasunutí pod ľahko
nadvihnutou hrotnicou a k nej paralelne ležiacou opomicou je potom vymenená klzná stolička
upevnená príslušnými upevňujúcimi prostriedkami na pražcoch (alebo pevnej jazdnej dráhe) a
rebro s vodiacim rebrom na upevnenie vonkajšej strany opomice na základovej doske klznej
stoličky.

[0014] Pokiaľ má rebro opornú dosku, ktorú je možné vsadiť do vybrania prispôsobenému
tvaru opornej dosky v základovej doske, sú priečne sily (pôsobiace k vonkajšej strane koľaje)
spôsobené prechádzajúcimi vlakmi a pôsobiace na opomicu odvádzané od vodiaceho rebra,
ktoré zvonkajšej strany prieliha k pätke koľajnice opomice, na rebro a z rebra so svojou
opornou doskou tvarovým spojením vo vybraní prispôsobenom opornej doske odvádzané na
základovou dosku klznej stoličky a cez jej upevňovacie prostriedky do zvršku, tedy do pražca
resp. pevnej jazdnej dráhy.
1

[0015] Tým, že na rebre a v základovej doske sú navrhnuté priradené upevňovacie otvory,
ktorými je možné zaskrutkovať upevňovacie skrutky na spojenie rebra a základovej dosky
s pražcom alebo pevnou jazdnou dráhou, je navrhnutý spôsob upevnenia, ktorý v prípade
potreby kedykoľvek bez veľkej námahy dovoľuje uvoľnenie rebra k výmene klznej stoličky a
na druhej strane dovoľuje tiež vysoké dynamické zaťaženie vlakovou dopravou, bez toho, že
by sa upevnenia uvoľnili. Upevnením základovej dosky na pod ním ležiacim zvrškom, teda
pražcami resp. pevnej jazdnej dráhe sú záťaže, najmä priečne sily celoplošne prenášané cez
široký podklad na pražec, resp. pevnú jazdnú dráhu, takže je potrebné dobre zachytiť i
sklopné sily.

[0016] Aby bolo zaistené, že tieto priečne sily, najmä u drevených pražcov, sú rovnomerne
rozdelené na všetky vrtule do pražca a je zamedzené preťaženie jednotlivých skrutiek, je
separátne rebro upevnené na základovej doske zvláštnymi skrutkami.

[0017] Pokiaľ klzná stolička vykazuje vyhrievací prostriedok, môže byť realizované
vyhrievanie výhybky, ktoré má svoj prívod tepla usporiadaný blízko pohyblivých častí
výhybky a okrem toho umožňuje prívod tepla cez celú šírku, prednostne od jedného stredu
priestoru medzi pražcami až k ďalšiemu priestoru medzi pražcami. U priameho prívodu tepla
do klznej stoličky je zaručené, že i nízkoteplotně zahrievanie (najmä pri teplotách zahrievania
od 6° C do 20° C, prednostne od 8° C do 12° C), ktoré pôsobí iba cez vedenie tepla a nie
alebo sotva vyžarovaním tepla, poskytuje dostatočnú ochranu výhybky pred vplyvmi zimy.
Poškodenia na klznej stoličke vybavené vyhrievacím prostriedkom môžu byť ľahko opravené
výmenou klznej stoličky, pričom vadný vyhrievací prostriedok v nahradenej klznej stoličke
môže byť neskoršie vymenený v dielni.

[0018] Ako už bolo k súčasnému stavu techniky opísané vyššie, je však pri zahrievam
výhybky pri nízkej teplote (do 20°C, prednostne až do 12°C) vhodné zahrievať celú plochu
pod oblasťou medzi hrotnicou a opomicou. Len tak môže byť zaručené, že hrotnica stále
zostane voľne pohyblivá.

[0019] Tým, že na klznej doske je natvarované rozšírenie, ktoré je usporiadané pod
nastavovacou oblasťou medzi opomicou a Hrotnicou a siaha zo štvrtiny až polovice do oblasti
medzi dvoma vedľa seba ležiacimi pražcami, je vyhrievanie priestoru medzi pražcami, ktoré
je u súčasného stavu techniky inak vytvorené separátne, začlenené do vyhrievania klznej
stoličky, takže je možné ušetriť separátny konštrukčný diel a separátny prívod energie.
Celková šírka rozšírenia pritom prednostne siaha až blízko k strednej vzdialenosti medzi
pražcami, teda do polovice do oblasti medzi dvoma vedľa seba ležiacimi pražcami, totiž do
priestoru medzi pražcami. Táto úroveň musí byť mierne pod, pretože pri upchaní štrku pod
výhybkou môžu byť pražce posúvané až o 2-3 cm a tak sa zabráni tomu, že rozšírenie dvoch
susedných klzných stoličiek spolu môžu kolidovať. Klzné stoličky takto vybavené
rozšíreniami môže byť podľa vynálezu posunuté vďaka odoberateľnému rebru k výmene na
pražci k stredu koľaje do vnútra, a tak vymenené ako jednokusový konštrukčný diel, pretože
rozšírenie susedne ležiacej klznej stoličky by pri obvyklom spôsobe výmeny posunutie
vymieňanej klznej stoličky v smere koľaje nebolo prípustné. V tomto prípade sú takto
rozšírené klzné stoličky kompletne vymenené len na jednej výhybke resp. odmontovaním
výhybky, čo by značne sťažilo a predražilo opravu alebo dovybavenie.

[0020] Pokiaľ má rozšírenie hornú stranu, ktorá klesá od klznej plochy klznej dosky so
sklonom od 2° do 60°, prednostne 5° až 45° k horizontále v smere pozdĺžnej osi koľaje,
neslúži už rozšírenie v jednom spôsobe uskutočnenia vynálezu ako priama dotyková plocha
hrotnice, takže sa pri zodpovedajúcom zaťažení pri prechádzaní okolo o trochu stlačiť, ako
k tomu dochádza najmä u nízkych hrotníc. Inak by existovalo nebezpečenstvo, že hrany
klznej plochy by sa mohli pri zaťažení hrotnice vylomiť. Pretoje potrebné vyvarovať sa širšej
dotykovej plochy pre hrotnici na klznej doske a pri rozšírení navrhnúť ľahké zošikmenie
alebo u priehybu jazyka následné zaoblenie s veľkým polomerom. Ďalej je vhodné, keď
rozšírenie, ktoré vedie do priestoru medzi pražcami medzi dvoma vedľa sebe ležiacimi
pražcami, klesne čo najhlbšie, aby sa prípadné odpadajúce úlomky ľadu alebo iné menšie
predmety mohli byť odvádzané do tohto dutého priestoru, a tým nemôžu blokovať
medzipriestor medzi opomicou a hrotnicou. Úlomky ľadu sa pritom pri kontakte so zahriatym
rozšírením rozpúšťajú a ľahko tak skíznu na tenkej vrstve vody pozdĺž sklonu až do
najhlbšieho bodu. Tento najhlbší bod by mal ležať ca. 8 cm pod dolnou hranou koľajnice,
takže príslušné drobné diely výhybku neblokujú, alebo úlomky ľadu väčších rozmerov
blokujú výhybku len krátkodobo až po rozmrazení úlomkov ľadu, ktorý už nesiaha do
medzipriestoru medzi opomicou a hrotnicou. Sklon hornej strany sa prednostne zväčšuje od
klznej plochy klznej dosky k voľnému koncu rozšírenia, a hlavne je horná strana konvexné
vyklenutá.

[0021] V alternatívnom variante prilieha nástavec naviac k hrotnici v svojej tepelne vodivej
polohe priliehajúcej kopomici. Tým sa pri vyhrievaní klznej stoličky s nízkou teplotou,
napríklad cez zariadenie geotermicky vyhrievanej tepelnou rúrkou, zahrieva tiež Hrotnica
v podstate cez svoju celú dĺžku. To zmierňuje nebezpečenstvo, že by sa mohli časti hrotnice

príliš ochladiť a usadiť sa na nich sneh resp. ľad. Rozšírenie s nástavcom pod priliehajúcou
hrotnicou pritom naviac slúži ako opora pre hrotnicu zaťaženou hmotnosťou vlaku.
Analogicky by mohol vzniknúť značně menší, keď už nie zanedbateľný priehyb hrotnice
zaťažením osi prechádzajúceho koľajového vozidla.

[0022] Ďalej je vhodné, že hrotnica leží tepelne vodivo i v odliehajúcej polohe na klznej
stoličke, ako je tomu tiež u normálnych klzných stoličiek. Pokiaľ by bolo navrhnuté
valčekové zariadenie, mala by hrotnica po dosiahnutí odliehajúcej polohy opäť ležať na klznej
ploche klznej stoličky, aby tiež v tejto polohe hrotnice bolo tepelne vodivo nízkoteplotným
vyhrievaním.
1

[0023] Tým, že na rozšírení je natvarovaný nástavec, ktorý překlenuje priestor medzi
skloneným rozšírením a opomicou a tepelne vodivo prilieha k opomici, ohrieva sa opomica
vpriestore medzi pražcami tiež. Zahrievanie klzných stoličiek je vytvorené tak, že
vykurovacia komora je tepelne vodivo prepojená s nástavcom zahrnujúcim pätku koľajnice
opomice od vnútrajšku koľaje až k stojině koľajnice. Tento prvok je súčasťou klznej stoličky.
Pritom je potrebné upozorniť na to, že agregáty podbíjačok, napr. háky alebo valčeky
na nadvihnutí koľajového roštu, nemôžu kolidovať s časťami klznej stoličky. Háky siahajú od
vonkajšku koľajnice až do polovice pod pätku koľaje opomice alebo valčeka siahajú
z vonkajšku pod hlavu koľajnice.

[0024] Tým, že v rozšírení alebo v rozšírení a nástavci je vytvorená vykurovacia komora
vyhrievacieho prostriedku s prístupovým otvorom, sa teplo privádza priamo do rozhodujúcich
konštrukčných dielov v blízkosti priestoru výhybky, ktorú je potrebné udržiavať bez ľadu,
pričom prístupový otvor umožňuje údržbu alebo výmenu konštrukčných dielov v ňom
prichytených.
I

[0025] Táto klzná stolička vykurovaná nízkou teplotou je zvarená buď zo zvariteľnej ocele
alebo Oceloliatiny alebo odliata z tvárnej liatiny povolenej železničnou spoločnosťou.
Vykurovanie je usporiadané vo vykurovacích komorách, prevážne vedľa nosných oblastí.
Prednostne má vykurovacia komora prístupový otvor do montážnej polohy rozšírenia v svojej
dolnej strane a prístupový otvor je opatrený odoberateľným krytom.

[0026] Na jednu vykurovaciu komoru môže byť použitý jeden vyhrievací článok alebo je
použitá ako dutý priestor prenášajúci teplo s vpustom a výpustom pre médium s citlivým
teplom alebo je vytvorená ako kondenzačná komora na plyn pri použití geotermického
zahrievania s priamym odparovaním. Kondenzačná komora by mala byť pri použití

s pracovným tlakom až 10 bar vytvorená ako plachý a otvorený dutý priestor bez
zosiľňujúcich mostíkov. Štruktúrovaný povrch, napríklad s natvarovanými rebrami na
zväčšenie plochy k prenosu tepla, je však výhodný.

[0027] Pokiaľ sa použije elektrický vyhrievací článok, doporučuje sa uzavrieť spodnú
stranu vykurovacej komory krytom Ztepelne izolačného materiálu, aby sa zabránilo
zbytočným stratám. Pokiaľ je vykurovacia komora používaná ako kondenzačná komora,
musí byť plynotesné a Ilakotesne uzavretá. To môže byť u zvariteľného materiálu vytvorené
zvarením, u tvárnej liatiny slúži kryt s plynotesným a tlakotesným tesnením, ktoré je
prednostne navulkanizované na kov, na utesnenie.

[0028] Tým, že je vykurovacia komora vytvorená s elektrickým vyhrievacím článkom alebo
ako dutý priestor prenášajúci teplo pre cirkulujúce médium prenosu tepla alebo ako
kondenzačná komora pre kvapalinu na geotermické vyhrievanie pomocou priameho
odparenia, pričom prívody, ktoré sú k tomu potrebné, sú pripojené v kryte, je možná ľahká
výmena od elektrického vyhrievacieho článku k inému vyhrievaniu výmenou krytov a
doplnením prítoku a odtoku pracovného média.

[0029] Moderné výhybky sú na zmiernenie trenia medzi hrotnicou a klznou plochou i na
zmiernenie opotrebenia čiastočne vybavené systémom valčekov. Analogicky je na klznej
stoličke navrhnuté valčekové zariadenie s aspoň jedným voľne pohyblivým valčekom, pričom
valček trocha presahuje klznú plochu klznej dosky, takže hrotnica je pri přestavovaní pri
zmenšenom trém ľahko nadvihávaná valčekom, polohe priliehajúcej kopomici a v polohe
odliehajúcej od opomice však celkom leží na klznej ploche klznej dosky. Položením opomice
ako v priľahlej, tak i v odliehajúcej polohe na klznej ploche klznej dosky je pri každom
nastavení výhybky zaistené, že je zaručený tepelný kontakt od klznej stoličky do hrotnice. Iba
pri přestavovaní je hrotnica ľahko nadvihávaná valčekom, takže proces prestavovania
prebieha so značne zmenšeným trením.

[0030] Zvlášť vhodne je valček na zalomenej osi usporiadaný medzi dvoma klznými
stoličkami umiestenými vedľa seba vo vzdialenosti pražca na svojich klzných doskách.
Zalomená os pritom môže byť v oblasti klznej dosky zasadená do vybraní k tomu
navrhnutých. Následne je vynález detailne opísaný na základe niekoľkých príkladov
uskutočnenia so zreteľom k priloženým výkresom.

[0031 ]

Obrázky ukazujú:

obr. 1
pohľad v čiastočnom reze na klznú stoličku so súčasťami výhybky v prvom spôsobe
uskutočnenia,
obr. 2

pohľad zhora na klznú stoličku s časťami výhybky v druhom spôsobe uskutočnenia,

obr. 3

rez a pohľad na klznú stoličku podľa obr. 2,

obr. 4

pohľad na klznú stoličku podľa obr. 2 zdola,

obr. 5 pohľad v čiastočnom reze na klznú stoličku I s konštrukčnými dielmi výhybky
s odobratým rebrom v treťom spôsobe uskutočnenia,
obr. 6

pohľad zhora na klznú stoličku v ďalšom spôsobe uskutočnenia a

obr. 7

priestorový pohľad na klznú stoličku podľa obr. 6.

[0032] Na obr. 1 je znázorněna klzná stolička 1 v prvom spôsobe uskutočnenia v bočnom
pohľade s konštrukčnými dielmi výhybky v čiastočnom reze pri pohľade v pozdĺžnom smere
koľaje. Klzná stolička 1 je nasadená na pražci 4 výhybky, pričom na klznej stoličke 1 je
uložená opomica 2 a tiež priradená hrotnica 3.

[0033] Klzná stolička 1 sa skladá Zpodlhovastej základovej dosky 10, ktorá leží nad
širokou základňou pozdĺž pražca 4 na hornej strane pražca 4. Ďalej je navrhnutá klzná doska
11, na ktorej hornej strane vytvorenej ako klzná plocha Ill je posuvne uložená hrotnica 3.
Hrotnica 3 je na obr. 1 znázornená na pozícii priliehajúcej kopomici 2. Pri prestavaní
výhybky z tejto polohy výhybky do inej polohy výhybky je hrotnica 3 na klznej ploche Ill
klznej dosky 11 posunutá v nákresní smerom doľava. Koľajové vozidlo by potom už nebolo
vedené na odliehajúcej hrotnici 3, ale pozdĺž opomice 2. U klznej stoličky 1 je základová
doska 10 a klzná doska 11 vyrobená ako jeden kus napríklad z tvárnej liatiny. Klzná stolička 1
môže byť samozrejme vyrobená také z ocele zváracou technikou.

[0034] Vedľa vodiacej funkcie a funkcie nosiča záťaže pre hrotnicu 3 drží klzná stolička 1
okrem toho opomicu 2 ukotvenú na zvršku (pražec 4 alebo pevná jazdná dráha a štrkové
lôžko). K tomu je z vonkajšej strany opomice 2 na jej pätke koľajnice 21 usporiadané vodiace
rebro 50. Na vnútornej strane opomice 2 je vytvorená klzná doska 11 tak, že presahuje pätku
koľajnice 21 opomice 2. Pod klznou doskou 11 je známym spôsobom navrhnutý posuvný
kanál 19 pre tu neznázomenú kotviacu pružinu, ktorá prináša pružiacu, elastickú záťaž na
pätku koľajnice 21 opomice 2. ZvonkajSej strany opomice 2 je pripevnené obvyklé
upevnenie presahujúce vodiace rebro 50 pomocou takzvaného drobného koľajiva (napríklad
upínacia svorka a upevňovacia skrutka, pozri obr. 5).
1

[0035] Podľa návrhu nie je vodiace rebro 50 integrálnou súčasťou základovej dosky 10
resp. klznej stoličky 1, ale vodiace rebro 50 je navrhnuté na separátnom rebre 5. Rebro 5
môže, ako je na obr. 5 znázornené v ďalšom spôsobe uskutočnenia, vykazovať opornú dosku
51 s na nej naformovaným vodiacim rebrom 50. Rebro 5 je pritom rozoberateľné upevnené na
základovej doske 10. Aby boli priečne sily, ktoré pri prechode výhybky koľajovými
vozidlami pôsobia na opomicu 2, bezpečne zavedené cez základovú dosku 10 klznej stoličky
1 do zvršku (pražec 4 atd.), je v základovej doske 10 na pozícii na upevnenie rebra 5
vytvarované vybranie 16 s oporou 18 v základovej doske 10, do ktorého tvarovo zapadá
oporná doska 51 rebra 5.

[0036] V základovej doske 10 sú upevňovacie otvory 14 navrhnuté v blízkosti vnútorných a
vonkajších koncov základovej dosky 10, aby bolo zaistené vhodnými upevňovacími
skrutkami 41 upevnenie pre pod ním ležiaci zvršok, napríklad betónový či drevený pražec 4.
Na zvonku ležiacom konci základovej dosky 10 ležia tam usporiadané upevňovacie otvory 14
pod opornou doskou 51 rebra 5, pričom v opornej doske 51 sú k upevňovacím otvorom 17
navrhnuté vhodné upevňovacie otvory 52, takže Zaskrutkovanim upevňovacích skrutiek 41 je
rebro 5 spoločne s klznou stoličkou 1 pevne usadené na pražci 4t. Aby boli značné priečne
sily, ktoré je potrebné zachytiť od opomice 2 cez vodiace rebro 50 rebra 5, bezpečne
zavedené do zvršku, sú prídavné k jednostrannému upevneniu pomocou skrutiek na
upevnenie pražcov 41 navrhnuté ďalšie upevňovací otvory 52 na opornej doske 51, ktoré
korešpondujú s priradenými závitovými otvormi 17 na základovej doske 10. Zvláštnymi
skrutkami 53 je tak oporná doska 51, a tým aj rebro 5 prepojené so základovou doskou 10.
Tento stavje na obr. 5 znázornený v rozloženom pohľade.

[0037] Na obr. 2 je klzná stolička 1 znázornená v druhom prípade usktuočnenia v pohľade
zhora. Ľavá časť obr. 2 pritom znázorňuje výhybku s hrotnicou 3’ odliehajúcou od opomice 2
a pravá časť obr. 2 stav u hrotnice 3 prielihajúcej k opomici 2 3. Z pražca 4 je znázornená iba
časť. Stred koľaje sa nachádza v nákresní obr. 2 dole. Opomica 2 prebiehajúca v pozdĺžnom
smere koľaje X je tiež znázornená vo výreze. Hrotnice 3 je tiež znázornená ako úsek, ako už
bolo vyššie opísané, vľavo v odliehajúcej polohe 3’ a vpravo v priliehajúcej polohe 3.

[0038] Na pražci 4 je klzná stolička 1 so svojou pozdĺžne obdĺžnikovou základovou doskou
10 ukotvená cez štyri upevňovacie otvory 14 sa tu na obr. 2 neznázomenými upevňovacími
skmtkami 41 v pražci 4. Na základovej doske 10 je z vnútornej strany opomice znázornená
klzná doska 11 presahujúca pätku koľajnice 21 opomice. Vo vnútri základovej dosky 11 je
čiarkované znázornený prichytávací kanál (posuvný kanál 19) pre napínaciu pružinu
prestupujúcu od vnútornej strany k opomici. Na vo vnútri ležiacom konci klznej dosky 11 je
pre úplnosť znázornené obvyklé západkové usporiadanie pre túto napínaciu pružinu. Na
vonkajšej strane opomice 2 je znázornené rebro 5 so svojou opornou doskou 51 ležiacou vo
vybraní 16 základovej dosky 10. Vodiace rebro 50 rebra 5 pritom prilieha k vonkajšej strane

pätky koľajnice 21 opomice 2. Na zvonku ležiacom okraji rebra 5, znázornenom na obr. 2, sú
znázornené dva väčšie upevňovacie otvory 52, ktoré korešpondujú s upevneniami základnej
dosky 10 ležiacimi pod ním a slúžia na prichytenie skrutiek na upevnenie pražcov 41, ktoré tu
však nie sú znázornené. Ďalej sú znázornené upevňovacie lamely vyznačené v opornej doske
51 rebra 5 s korešpondujúcimi závitovými otvormi 17, do ktorých je možné zaskrutkovať
separátne skrutky 53 na priame skrutkové spojenie v závitových otvoroch 17 základovej
dosky 10. Uprostred vodiaceho rebra 50 je ďalej znázornený obvyklá skruka na upevnenie ku
koľajnici s upínacou svorkou, takzvané drobné koľajivo 22 na upevnenie pätky koľajnice 21
opornice 2.
|

[0039] Klzná doska 11 vykazuje v tomto znázornenom spôsobe uskutočnenia obojstranne
rozšírenie 12 vytvarované v smere pozdĺžnej osi koľaje X, ktoré môžu napríklad slúžiť
na prichytenie tu bližšie neznázomených vyhrievacích prostriedkov 6. Zvyhrievacich
prostriedkov 6 je znázornený vždy jeden prívod 65, ktorý je prednostne privádzaný zdola
k rozšíreniam 12. Oba prívody 65 znázornené na obr. 2 sú pritom vedené pod opomicou 2
pozdĺž pražca 4 smerom von. Aby sa pri upchaní štrkom zabránilo poškodeniu týchto
prívodov 65, je na pražci 4 vždy navrhnutý masívny ochranný plech 42, prekrývajúci prívod
65. Na rozšírení 12 je naviac naformovaný nástavec 13, ktorý má na svojej vnútornej strane
tepelne vodivý kontakt s pätkou koľajnice 21 opomice 2. j

[0040] Na obr. 3 je v ľavej polovici znázornený priečny rez pozdĺž bodkočiarkovanej
priamky znázornenej na obr. 2 pri pohľade z vnútornej strany a na pravej strane pohľad z
vonkajšej strany podľa šípky označenej na obr. 2 "III".

[0041] Na obr. 3 je vidieť pražec 4, na ktorom je pripevnená klzná stolička 1. Klzná
stolička 1 vykazuje základovú dosku 10 s klznou doskou 11, ktorá je na nej jednokusovo
prepojená. Klzná doska 11 má rozšírenie 12, ktoré vykazuje hornú stranu 121 (pozri napr. obr.
5), ktorá sa od horizontálnej klznej plochy Ill klznej dosky 11 nakláňa s rastúcim sklonom
do asi 45 stupňov ku svojmu voľnému koncu 122.
1

[0042] Na obr. 3 sú naviac znázornené súčasti vyhrievacieho prostriedku 6. V rozšírení 12
je ako dutý priestor vytvorená vykurovacia komora 61. Tento dutý priestor vykazuje na svojej
spodnej strane prístupový otvor 62, ktorý je v tu znázornenom príklade uskutočennia
pomocou skrutiek na upevnenie krytu rozoberateľné uzavretý krytom 63, 64. Medzi krytom
63 a prístupovým otvorom 62 je navrhnuté ďalej neznázomené tesnenie, aby mohla byť
vykurovacia komora 61 použitá ako plynotesná a tlakotesná kondenzačná komora pre
geotermicky odparenú kvapalinu, ktorá je cez príslušný prívod 65 zabezpečovaná
z geotermického otvoru. Na obr. 3 je ďalej znázornený nástavec 13, ktorý je natvarovaný na
rozšírení 12. Spojuje priestor medzi rozšírením 12 rozprestierajúcim sa šikmo dole do

priestoru medzi pražcami 12 a pätkou koľajnice 21 opomice 2, aby bolo možné tepelne
vodivo zahrievať opomicu 2 i v oblasti priestoru medzi pražcami.

[0043] Na obr. 3 je na ľavej strane ďalej znázornené valčekové zariadenie 7, ktoré vykazuje
voľne otáčavo uložený valček 71, ktorý je držaný zalomenou osou 72. Zalomená os 72 vedie
vľavo na druhej strane valčeka 71 príslušne ďalej a leží na ďalšej klznej stoličke, ktorá leží na
ďalšom pražci 4. Analogicky je zaťaženie hrotnice 3 pri přestavovaní odvádzané od
valčekového zariadenia 7 obojstranne k vždy jednej klznej stoličke. Valček 71 je usporiadaný
tak, že ľahko presahuje klznú plochu Ill klznej stoličky 1, a tým nadviháva hrotnicu 3 pri
procese prestavovania o napríklad 0,1 mm. Tým sa u prestavovania výhybky značne zníži
trenie. Pretože však hrotnica ako v prileihajúcej polohe 3, tak v odliehajúcej polohe 3’ leží
svojou spodnou stranou celoplošne na klznej ploche Ill klznej dosky 11, je pri zahrievanej
výhybke tepelne vodivo stále zahrievaná tiež hrotnica 3.

[0044] Na obr. 4 je v pohľade zdola znázornená klzná lišta 1 so svojou základnou doskou
10 v jednej polovici, pretože je vytvorená celkom symetricky k tomu. V znázornení ukázanom
na obr. 4 je kryt 63 vzdialený od rozšírenia 12 a nástavca 13, aby bol umožnený voľný náhľad
do vykurovacej komory 61. Rozšírenie 12 znázornené zdola 12 vykazuje väčší počet otvorov
na upevnenie krytu 123 v ich vonkajšom obložení. Pri nasadzovaní tu neznázomčného krytu
63 sú do týchto otvorov na upevnenie krytu 123 naskrutkované priradené skrutky na
upevnenie krytu 64. Medzi krytom 63 a tu viditeľným prístupovým otvorom 62 k vykurovacej
komore 61 je navrhnuté tesnenie. To môže byť napríklad navulkanizované na kryt 63.
Vo vykurovacej komore 61 je navrhnutý väčší počet rebier 66, aby sa plocha na prenos tepla
zväčšila. Také rebrá 66 sú tiež navrhnuté v časti vykurovacej komore 61, ktorá vyčnieva do
nástavca 13. To je možné vidieť na obr. 4 v pravej časti rozšírenia 12.

[0045] Na obr. 5 je v ďalšom príklade usktuočnenia, ako už bolo vyššie opísané,
znázornené odoberateľné rebro 5 v rozobratom stave. Na obr. 5 je ďalej znázornená klzná
doska 11 s rozšírením 12 v náryse, pričom nástavec 13 natvarovaný na rozšírení 12 je
znázornený v priečnom reze. Nástavec 13 vykazuje časť vykurovacej komory 61 ako dutý
priestor, aby sa priamo získal prísun tepla v tomto konštrukčnom prvku kondenzáciou
geotermicky odparenej kvapaliny. V tomto zobrazení v čiastočnom reze je ďalej vidieť
zobákovité prichytenie pätky koľajnice 131, ktoré sa tvaruje okolo pätky koľajnice 21
opomice 2. Podobne je nástavec 13 cez svoj pozdĺžny smer pozdĺž opomice 2 veľkoplošné
tepelne vodivo prepojený s pätkou koľajnice 21 opomice 2. Na obr. 5 je hrotnica 3
znázornená ako v priliehajúcej polohe, tak v odliehajúcej 3’, aby Vizualizovala cestu
prestavania Y hrotnice 3.

[0046] V ďalšom spôsobe uskutočnenia je na obr. 6 znázornená ľavá polovica klznej
stoličky v pohľade zhora, podobne k situácii podľa obr. 4. Funkčne zhodné konštrukčné diely
vo vyššie opísanom spôsobe uskutočnenia sú označené rovnakými číselnými odkazmi a sčasti
tu nie sú opísané zvlášť.
I

[0047] Aby bolo vidieť tvarovanie klznej stoličky 1 a najmä klznej dosky Ils rozšírením
12 a nástavcom 13, sú na obr. 6 ako opomica, tak i hrotnica vynechané.

[0048] Klzná doska 11 vykazuje na svojej hornej strane rovnú klznú plochu 111, ktorá sa
rozprestiera nad klznou doskou 10 cez cestu prestavania Y tu neznázomenej hrotnice. Klzná
plocha 111 sa však rozkladá tiež nad nástavcom 13, teda v oblasti rozšírenia 12, ale len pod
hrotnicou v polohe priliehajúcej k opomici, z čoho vyplýva klzná plocha Ill približne v tvare
"T" pre klznú lištu 1 s obojstrannými rozšíreniami. V oblasti rozšírenia 12 je horná strana 121
zapustená do priestoru medzi pražcami so značným sklonom, takže tu horná strana 121
uvoľňuje voľný priestor niekoľkých centimetrov, prednostne aspoň 8 cm, k spodnej strane. To
je na obr. 6 znázornené “vrstevnicami“ naznačenými jemnou čiarou.

[0049] Tento celkový stav je na obr. 7 znázornený ešte raz Vpriestorovom pohľade
s opomicou 2 a hrotnicou 3 v reze.
i

[0050] V priestorovom pohľade je vidieť priestorové tvarovanie rozšírenia klznej stoličky
12 s nástavcom 13 a celkovým usporiadaním klznej plochy Ill v tvare "T". Ďalej je
znázornené

[0051] Prichytenie pätky koľajnice 131 pre pätku koľajnice 21 opornice 2 a z vonkajšej
strany koľaje uvoľniteľné rebro 5 s vodiacim rebrom 50 a priradeným vybraním 16
v základovej doske 10 s oporou 18.

[0052] V spôsobe uskutočnenia podľa obr. 6 a 7 je pre klznú stoličku vyhrievanú nízkou
teplotou, najmä geotermicky cez kondenzačně teplo z tepelnej rúrky zrejmé, že ako opomica
2, tak hrotnica 3 majú vpriestore prestavovacej cesty výhybky pokiaľ možno celoplošné
tepelne vodivé spojenie sklznou stoličkou, rozšírením a najmä nástavcom. Tým je zaistené,
že nízkoteplotně teplo môže byť v dostatečnom množstve privádzané na rozpúšťanie snehu a
ľadu, a tým je možná spoľahlivá zimná prevádzka takto vybavenej výhybky.

[0053]

Následne je spôsob funkcie klznej stoličky opísaný so zreteľom k výkresom.

[0054] Pri uskutočnení klznej stoličky 1 podľa obr. 1 je zrejmé, že uvoľnením
upevňovacích skrutiek 41 a 53 na opornej doske 51 rebra 5 môže byť toto rebro 5 s vodiacim
rebrom 50 odstránené zo základovej dosky 10. Po uvoľnení i vnútorných upevňovacích
skrutiek 41 klznej stoličky 1 a ľahkom nadvihnutí opomice 2 a hrotnica 3 môže byť klzná
stolička 1 na pražci 4 vedená do vnútra na stred koľaje vytiahnutá a tým vymontovaná. Nová
alebo opravená klzná stolička 1 môže byť na svojom mieste tiež posúvaná od stredu koľaje
ležiaca na pražci 4 pod hrotnicu 3 a opomicu 2 a v mieste upevnenia skrutkami 41 upevnená
po nasadení rebra 5. Potom sa pätka koľajnice 21 opomice 2 obvyklým spôsobom predpína
z vnútornej strany napínacou pružinou posuvným kanálom 19 v klznej doske 11 a
z vonkajšej strany cez bežné drobné koľajivo 22, ako je možné vidieť na obr. 2 a 5.

[0055] Pri uskutočnení klznej stoličky 1 Srozsireniami 12 a prípadne nástavcom 13 je
s odkazom na obr. 5 výmena klznej stoličky možná tiež bez väčšej námahy, pretože
uvoľniteľné rebro 5 môže byť opäť odstránené, takže celá klzná stolička môže byť po ľahkom
nadvihnutí opomice 2 a hrotnice 3 posunutá smerom do vnitra v smere stredu koľaje, teda na
obr. 5 na pražci 4 doľava a môže byť z výhybky vypáčená. Rozšírenia 12 naklonené do
priestoru medzi pražcami smerom dole pritom neprekážajú, pretože ležia ešte nad úrovňou
štrku. Pripadneje potrebné odstrániť tenkú vrstvu štrku v priestore medzi pražcami.

[0056] Z obr. 5 je tiež zrejmé, že aj napriek vytvoreniu prichytenia pätky koľajnice 131
nástavca 13 obklopujúcu pätku koľajnice 21 opomice 2 je výmena klznej stoličky 1 bez
problémov možná.

[0057] Zvláštnosťou na klznej stoličke je tak to, že je konštruovaná pokiaľ možno
jednodielne, napríklad ako odliatok a najmä pri usporiadaní Svyhrievacim prostriedkom
vykazuje jednokusovou formou najlepšie tepelne vodivé vlastnosti. Iba na vonkajšej strane
klznej stoličky je vytvorením odoberateľného rebra 5 potrebný separátny, uvoľniteľný článok,
Element, aby bolo možné klznú stoličku vymeniť. Prekvapivo je možné vytvorenie
jednodielnej klznej stoličky i u veľmi širokého uskutočnenia hrotnice s rozšíreniami až do
takmer polovice vzdialenosti priestorov medzi pražcami, pretože na výmenu klznej stoličky 1
je potrebný iba translačný pohyb orientovaný v smere pražcov smerom do vnútra na stred
koľaje.
■

[0058] Vytvorenimjednodielnej klznej stoličky s vykurovacími komorami 61 v rozšírení 12
a prednostne v nástavci 13 môže byť v tejto vykurovacej komore podľa potreby zasadený

požadovaný vykurovací zdroj resp. usporiadanie zahrievania. Vyhrievacie prostriedky 6 by
pritom mali pracovať v oblasti nízkych teplôt (6 0 C až 20 0 C, prednostne 8 0 C až 12 0 C),
aby bol prenos tepla privedeýn vedením tepla cielene na ohrievané miesta. Malo by sa
zabrániť vyžarovaniu tepla, aby boli minimalizované straty energie. Tento spôsob zahrievania
je možný najmä geotermickým vyhrievaním cez tepelné rúrky umiestené v zemnom otvore
v hĺbke napríklad 100 metrov, pričom v tepelných rúrkach je koncentrované pracovné
médium, ktorého striedanie kvapalnej a plynnej fázy prebieha pri teplote zemného zdroje
tepla v otvoru, napríklad pri asi 10° C, pričom pracovné médium bez externe poháňaných
čerpadiel stúpa v plynnej forme hore, a kondenzuje v kondenzačnej komore navrhnutej
vklznej stoličke, najmä v rozšírení 12 a nástavci 13, podľa toho odovzdáva kondenzačně
teplo a rúrkou opäť steká v kvapalnej forme dole, aby sa opäť odparilo. Tento spôsob
ohrievania výhybky je nenáročný na údržbu a je spoľahlivý.

i

Zoznam číselných odkazov
[0059]

1
10
11
111
12
121
122
123
13
131
14
16
17
18
19
2
21
22
3
3’
4
41
42
5
50
51
52
53
6
61
62
63
64
65
66
7
71
72
X
Y

klzná stolička
základová doska
klzná doska
klzná plocha
rozšírenie
horná strana
voľný koniec
otvor na upevnenie krytu
nástavec
upevnenie pätky koľaj nice
upevňovací otvor
vybranie
závitový otvor
opora
posuvný kanál
opomica
pätka koľajnice
drobné koľaj ivo
hrotnica, priliehajúca
hrotnica, odliehajúca
pražec
(pražcová) upevňovacia skrutka
ochranný plech
rebro
vodiace rebro
oporná doska
upevňovací otvor
separátna skrutka
vyhrievací prostriedok
Vykurovaciakomora
prístupový otvor
kryt
skrutka na upevnenie krytu
prívod
rebro
valčekové zariadenie
valček
zalomená os
pozdĺžna os koľaje
prestavanie

i

PATENTOVÉ NÁROKY
1. Výhybka sklznou stoličkou (1), opomicou (2), hrotnicou (3) ležiaca smerom do vnútra
k opomici (2) a pražcom (4) usporiadaným pod ňou v namontovanom stave alebo pevnou
jazdnou dráhou, pričom klzná stolička (1) má klznú dosku (10), ktorá v montážnom stave leží
na pražci (4) alebo pevnej jazdnej dráhe a rozprestiera sa pod opomicou (2) od vonkajšej
opomice (2) až k vnútornej strane hrotnice (3) v odliehajúcej polohe, opomice (2) je
zvonkajšej strany držaná vodiacim rebrom (50) prečnievajúcom na základnej doske (10) a
klzná stolička (1) má z vnútornej strany opomice (2) klznú dosku (11), na ktorej hornej strane
posúvateľne leží ako klzná plocha (Ill) hrotnice (3), vyznačujúca sa tým, že vodiace rebro je
navrhnuté na rebre (5), ktoré je rozoberateľné upevnené na základovej doske (10), takže klzná
stolička (1) so svojou základovou doskou (10) môže byť k prípadnej výmene na (4)
usporiadanou pod ňou alebo pevnej jazdnej dráhe po uvoľnení rebra (5) posunutá do vnútra k
stredu koľaje a vybratá.

2. Výhybka podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že rebro (5) má opornú dosku (51), ktorú je
možné zaviesť do vybrania (16) v klznej doske (10) prispôsobenému tvaru opornej dosky
(51).
3. Výhybka podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúca sa tým, že na rebre (5) a v základovej doske
(10) sú navrhnuté priradené upevňovacie otvory (14, 52), ktorými je možné naskrutkovať
upevňovacie skrutky (41) na spojenie rebra (5) a základovej dosky (10) s pražcom (4) alebo
pevnou j azdnou dráhou.
1

4. Výhybka podľa nároku 1, 2 alebo 3, vyznačujúca sa tým, že rebro (5) je so základovou
doskou (10) prepojené separátnymi skratkami (53).
|
.
1
.
.
5. Výhybka podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca sa tým, že klzná stolička
(1) vykazuj e vyhrievacie prostriedky (6).
1
6. Výhybka podľa nároku 5, vyznačujúca sa tým, že na klznej doske (11) je vytvarované
rozšírenie (12), ktoré je usporiadané pod nastavovacou oblasťou medzi opomicou (2) a
hrotnicou (3) a siahá zo štvrtiny až polovice do oblasti medzi dvoma vedľa seba ležiacimi
pražcami (4).
;

7. Výhybka podľa nároku 6, vyznačujúca sa tým, že rozšírenie (12) má horná strana (121),
ktorá klesá od klznej plochy (IlI) klznej dosky (11) so sklonom až 60° k horizontálam v
smere pozdĺžnej osi koľaje (X).
I

8. Výhybka podľa nároku 7, vyznačujúca sa tým, že sklon hornej strany (121) sa zvyšuje od
klznej plochy (Ill) klznej dosky (11) k voľnému koncu (122) rozšírenia (12), horná strana
(121) je konvexné vyklenutá najmä v pozdĺžnej osi koľaje^

9. Výhybka podľa nároku 7 alebo 8, vyznačujúca sa tým, že na rozšírenie (12) je natvarovaný
nástavec (13), ktorý překlenuje priestor medzi nakloneným rozšírením (12) a opomicou (2) a
tepelne vodivo leží na opomici (2).

10. Výhybka podľa nároku 9, vyznačujúca sa tým, že nástavec (13) naviac tepelne vodivo
prilieha k hrotnici (36) v svojej polohe priliehajúcej k opomici (2).
11. Výhybka podľa nároku 6, 7, 8, 9 alebo 10, vyznačujúca sa tým, že v rozšírení (12) alebo
v rozšírení (12) a nástavci (13) je vytvorená vykurovacia komora (61) vyhrievacieho
prostriedku (6) s prístupovým otvorom (62).
12. Výhybka podľa nároku 11, vyznačujúca sa tým, že prístupový otvor (62) vykurovacej
komory (61) je navrhnutý v montážnej polohe rozšírení (12) v jej spodnej strane a prístupový
otvor (62) je opatrený odoberateľným krytom (63).

13. Výhybka podľa nároku 12, vyznačujúca sa tým, že je vytvorená vykurovacia komora (61)
s elektrickým vyhrievacím článkom alebo ako dutý priestor prenášajúci teplo pre cirkulujúce
médium teplonosného média alebo ako kondenzačná komora pre kvapalinu na geotermické
ohrievanie pomocou priameho odparovania, pričom prívody (65) k tomu potrebné sú
pripojené v kryte (63).
14. Výhybka podľa nároku 12 alebo 13, vyznačujúca sa tým, že je navrhnuté valčekové
zariadenia (7) s aspoň jedným voľne otáčavým valčekom (71), pričom valček (71) trocha
presahuje klznú plochu (Ill) klznej dosky (11), takže hrotnica (3) je pri přestavovaní so
zmiernením trenia valčekom (71) ľahko nadvihnutá, v polohe priliehajúcej k opomici (2) a
vpolohe odliehajúcej od opomice (2) však celkom leží na klznej ploche (Ill) klznej dosky
(H).
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