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dopravy ETCS (umožňující propojování pů-
vodně samostatných železničních sítí do sítě 
celoevropské) a zároveň byly vybaveny bez-
drátovou komunikací pro železniční dopravu, 

GSM-R. Tím je zajištěna spolehlivá komuni-
kace strojvůdce a dispečera, kteří mohou řešit 
např. neočekávané situace a využívat taktéž 
automatická hlášení cestujícím. Do systému 
Trainguard je zahrnut i informační systém pro 

informační systém pro manažera infrastruktu-
ry Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) 
a pro malé či velké železniční a silniční do-
pravce. Prezentován byl také software pro spe-
dici a logistiku. Návštěvníci se rovněž moh-
li blíže seznámit s vyhledávačem dopravního 
spojení IDOS, který byl vyhodnocen jako nej-
lepší vyhledávač v Evropě. Demonstrován byl 
též terminál s aplikací pro provozní řízení na 
železnici, kde byl zobrazován on-line aktuál-
ní stav dopravního provozu na tratích SŽDC.

Automatizace železniční dopravy 
ve stánku Siemens

Kromě nových souprav pro železnici 
a metro vystavovala společnost Siemens uce-
lenou nabídku zařízení pro automatizaci že-
lezniční dopravy. Pro automatické řízení a za-
bezpečení nabízí Siemens systém Trainguard, 
vyhovující standardu ERTMS. Jde o kom-
plexní sadu produktů společnosti Siemens 
pro vybavení evropských tratí tak, aby byly 
vzájemně interoperabilní, tedy aby vyhovo-
valy evropskému systému řízení železniční 

Obr. 3. Přestavník výhybek firmy Siemens 
s přenosem síly pomocí řetězu

cestující. Na volné ploše společnost Siemens 
představila např. přestavník výhybek ELS 710  
modulární konstrukce s přenosem síly pomo-
cí řetězu. Přestavník v tomto provedení má  
minimální nároky na údržbu (obr. 3).

Návštěvníci stánku společnosti Siemens 
na veletrhu InnoTrans si mohli vyzkoušet sys-
tém elektronických jízdenek vybavených ak-
tivním čipem RFID (podrobněji viz článek na 
str. 74 ve vydání Automa 8-9/2012).

Závěr

Letošní veletrh InnoTrans napověděl, že 
v Evropě plynou do železniční dopravy po-
měrně velké investice. Dopravci soupeří o zá-
kazníky, a proto se snaží cestujícím zajistit co 
nejlepší komfort a bezpečnost. Proto je po-
ptávka nejen po pohodlných vagonech, ale 
také po pokročilé řídicí, informační a zabez-
pečovací technice. Příští příležitost vystavit 
své výrobky v Berlíně dostanou dodavatelé 
až ve dnech 23. až 26. září 2014 na veletrhu 
InnoTrans 2014.

 (ev)

Nové hřídelové spojky diskového typu jsou 
navrženy pro splnění požadavků petrochemic-
kého průmyslu. Jsou velmi vhodné pro čer-
padla v ropných a plynárenských provozech.

Všechny typy nabízených diskových hříde-
lových spojek ABB Baldor Dodge nové gene-
race jsou navrženy podle nejnovějších poznatků 
o analýze zatížení kruhových desek, což zaru-
čuje minimální napětí v prstenci během pro-
vozu. Spojky také dovolují značnou odchylku 
vyosení hřídelí a umožňují přenos potřebného 
krouticího momentu. Tyto schopnosti zvyšují 
spolehlivost a prodlužují životnost komponent.

Nové spojky pomohou uživateli snížit ná-
klady díky široké nabídce různých instalač-
ních průměrů. To je výhodné v případech, 
kdy je při navrhování spojky hlavním krité-

Hřídelové spojky ABB Baldor Dodge pro ropný 
a plynárenský průmysl

riem průměr hřídele místo požadavku na pře-
nos krouticího momentu.

Diskové hřídelové spojky ABB Baldor Do-
dge vykazují všechny přednosti pevných kovo-
vých spojek. Jsou vhodné pro celé spekt rum 
průměrů, umožňují provoz při vyšších rychlos-
tech otáčení díky přesnému vyvážení a nabí-

Obr. 1. Diskové hřídelové spojky ABB Baldor 
Dodge

Obr. 2. Geometrie disku spojky ABB Baldor Do-
dge – tvarovaná vnitřní i vnější strana prstence
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zejí velký rozsah přenášených krouticích mo-
mentů. Minimální údržba a vyšší produktivita 
jsou dány konstrukcí spojky, která neobsahuje 
pohyblivé části vyžadující pravidelné mazání.

Dosud se v ropném a plynárenském prů-
myslu osvědčovaly kvalitní a spolehlivé mo-
tory ABB Baldor Reliance. Jsou-li tyto mo-
tory doplněny spojkami Dodge, získají uži-
vatelé stejně kvalitní celou čerpací sestavu.

Popis spojky ABB Baldor Dodge

Standardně jsou diskové hřídelové spojky 
konstruovány s jedním prstencem, nová ge-
nerace hřídelových spojek ABB Baldor Do-
dge používá prstenec dvojitý. Takováto kon-
strukce vede k rovnoměrnému zatížení přímo 
v ose montážních šroubů, a tím se zásadně 
zmenší počet namáhaných oblastí v prsten-
ci. Maximální napětí je u spojek této geome-
trie o 13 % menší než u spojek standardních; 
důsledkem je schopnost přenášet přibližně 
dvojnásobný krouticí moment. Rovnoměrné 
rozložení materiálu podél osy šroubů dovolu-
je větší odchylku vyosení hřídelí, která může 
být třikrát větší než u spojek ostatních výrob-
ců. Pokročilá konstrukce pro přenos krouti-
cích momentů a akceptování velké odchylky 
vyosení hřídelí prodlužují životnost a zvyšu-
jí spolehlivost spojek.

(ABB s. r. o.)


