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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou bezpečnostního mechanismu, který je součástí 

nákladního automobilového přívěsu. Tento mechanismus zajišťuje bezpečné a pevné spojení 

kontejneru s přívěsem. Přepravovány jsou primárně odvalovací kontejnery dle německé 

normy DIN 30 722. V úvodní části práce je zpracován aktuální dopravní stav a nehodovost 

v České republice. Dále jsou definovány legislativní požadavky na bezpečnostní prvky 

přívěsové techniky pro silniční dopravu. Následuje rešerše průmyslových řešení 

zajišťovacích mechanismů. Poté byly provedeny výpočty pro zjištění potřebné velikosti 

zajišťovací síly. Následně byla analyzována kinematika mechanismu. Po kontrole kinematiky 

byla provedena pevnostní kontrola vybraných prvků mechanismu. Dále byla provedena 

optimalizace konstrukce příčníku, na kterou navazovala opět pevnostní kontrola. Pevnostní 

kontroly byly prováděny jak analytickou metodou, tak metodou konečných prvků. Na závěr 

byla vypracována výkresová dokumentace. Diplomová práce byla zpracovávána ve 

spolupráci s firmou SVAN Chrudim s.r.o. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

automobilová nákladní doprava, přívěs, kontejner, nosič kontejnerů, kinematika, odvalovací 

kontejner, metoda konečných prvků, bezpečnostní mechanismus, hákový mechanismus 

 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis is engaged in the analysis of a safety mechanism, which is a part of 

a truck trailer. This mechanism provides a safe and firm connection of a container to the 

trailer. Primarily abroll containers according to German standard DIN 30 722 are being 

transported. The introductory part of the thesis deals with the current traffic condition and the 

accident rate in the Czech Republic. Legislative requirements for safety elements of trailer 

technology for road transportation are further defined. They are followed by a recherche of 

industrial solutions for securing mechanisms. Consequently calculations to obtain necessary 

securing force were performed. An analysis of the mechanism kinematics was carried out 

then. A structural check of selected mechanism elements was carried out following the 

kinematics check. Further, an optimalization of a transom design was carried out followed 

by another structural check. The structural checks were carried out using both the analytical 

method and the finite element method. In conclusion design documentation was elaborated. 

This diploma thesis was elaborated in cooperation with the SVAN Chrudim s.r.o.                

 

KEYWORDS 

haulage, trailer, container, container carrier, kinematics, abroll container, finite element 

method, safety mechanism, hook mechanism 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 

Doprava je definována jako záměrně provozovaná a organizovaná činnost, která slouží 

k zabezpečení přepravy daného nákladu mezi místem poptávky zboží a místem jeho spotřeby. 

Z historického hlediska je doprava téměř stejně stará jako lidstvo samo a lze konstatovat, že je 

jedním z hlavních nosných prvků lidské civilizace. Způsoby dopravy lze rozdělit do několika 

druhů, jako například doprava pozemní, vodní, vzdušná, podzemní. Dalším dělením může být 

členěna jako silniční, železniční, letecká či plavební. V nejobecnější fázi můžeme dopravu 

rozdělit na dopravu k osobním nebo nákladním potřebám. [1] 

V dnešní době má silniční doprava nezastupitelnou roli a frekvence jejího používání se stále 

navyšuje. Hlavním negativem silniční dopravy je systematické poškozování životního prostředí 

a také totální závislost na zdrojích fosilních paliv. Vzhledem k neustálému zvyšování počtu 

vozidel na silnicích a zvyšování frekvence, se kterou jsou silnice používány, se snižuje 

propustnost a kvalita dopravní sítě. Všechny tyto faktory přispívají k nárůstu teoretické 

pravděpodobnosti vzniku dopravní nehody. [1] 

Z hlediska dopravní nehodovosti bude pro tuto práci ze silniční nákladní dopravy stěžejní 

nehodovost, která je způsobena nesprávným uložením nákladu. To může být zapříčiněno 

několika faktory, jako například nedostatečným zajištěním nákladu, nesprávným rozložením 

hmotnosti nákladu či nesprávným zajištěním nákladu v důsledku neúplného proškolení řidiče. 

Je tedy snahou minimalizovat možnost vzniku dopravní nehody případným nesprávným 

uložením nákladu, ať už je jakéhokoli typu. 
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1 KOMBINOVANÁ DOPRAVA 

Vzhledem k množství přepravovaného zboží po celém světě je snahou najít optimální rozložení 

dělby práce mezi jednotlivými druhy dopravy. Tím se docílí co nejmenšího dopadu na 

každodenní silniční provoz. Častým případem je využití více druhů dopravy při přepravě zboží, 

kdy se jednotlivé části trasy uskutečňují pomocí různých druhů přepravy. Přeprava zboží 

nejméně dvěma různými druhy dopravy se nazývá multimodální přeprava (dle ČSN 26 9375). 

[2] 

1.1 SYSTÉM ODVALOVACÍCH KONTEJNERŮ 

Využitím silniční dopravy ve spojení s železniční dopravou vzniká tzv. přepravní systém pro 

kombinovanou dopravu silnice-železnice. Systém ACTS (zkratka z německého Abroll 

Container Transport System) využívá speciální odvalovací kontejnery, které jsou přepravovány 

na automobilových nosičích (či přívěsech) nebo na speciálních železničních vozech. Hlavní 

výhoda spočívá v možnosti manipulace s celým kontejnerem najednou, nikoli se zbožím přímo. 

Další výhodou je snížení nákladů a potřebného času na manipulaci s kontejnery, protože vlastní 

manipulaci s kontejnery provádí samotné vozidlo, které obsluhuje koncové úseky cesty, takže 

překládka může být na kterékoli železniční stanici vybavené pouze vykládkovou (nakládkovou) 

kolejí. Tyto odvalovací kontejnery mají na jedné spodní straně válečky, jimiž se umožní 

jednoduchý vodorovný pohyb při nakládce nebo vykládce kontejneru. [3] 

Na Obr. 1 je zobrazeno překladiště pro překládku kontejnerů z vlakové nákladní na silniční 

nákladní dopravu. Veškerou manipulaci s kontejnerem (nakládka, vykládka) obstarává 

automobilový nosič kontejnerů s manipulačním zařízením. Takto prováděné manipulace jsou 

výhodné zejména z nepotřebnosti dalších pracovních strojů, které by kontejner 

naložily/vyložily na přívěs či návěs. Plošinový železniční vůz je většinou v provedení 

s otočným rámem, který se při nakládce či vykládce pootočí a umožní danou manipulaci 

s kontejnerem. 

  

Obr. 1 Překladiště kontejnerů v Paskově [24] 
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1.2 ODVALOVACÍ KONTEJNERY DLE NORMY DIN 30722 

Odvalovací kontejnery, též nazývané jako Abroll kontejnery (z německého slovesa „abrollen“, 

což znamená odvinout nebo odvalit), jsou dnes ve střední Evropě nejrozšířenějším typem 

používaných kontejnerů pro kontejnerovou přepravu (zejména v ČR, Německu a Nizozemsku). 

Jedním z hlavních důvodů stále rostoucího používání odvalovacích kontejnerů, je jejich 

univerzálnost, co se týče účelu používání. Kontejner může být použit pro převážení odpadu, 

stavební suti, sypkých materiálů apod. [4] 

Odvalovací kontejnery jsou zespodu opatřeny dvěma I-profily, pomocí kterých je kontejner 

zajištěn k přívěsu. Tloušťky stěn se mohou lišit dle různých specifikací, například dle přání 

zákazníka, či podle účelu, ke kterému má být kontejner použit. Obvykle se používají stěny 

s tloušťkou 3 mm a podlaha o tloušťce 4 nebo 5 mm. 

 

  

Obr. 2 Odvalovací kontejner společnosti 

KOVOK kontejnery s.r.o. [25] 

Obr. 3 Odvalovací kontejner firmy CHARVÁT CTS s.r.o., Legenda: 1 – hákový závěs (třmen), 

2 – podélníky, 3 – pojezdové válečky, 4 – přední čelo, 5 – bočnice, 6 – zadní čelo [5] 
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Existují různé výšky závěsného třmenu, pomocí kterého jsou kontejnery naloženy na přívěs či 

přímo na nosič kontejnerů (vozidlo). Norma DIN 30722 uvádí například výšky v provedení 

900, 1000, 1340, 1425 nebo 1570 mm. Pro potřeby této práce je důležitým poslední zmíněný, 

tedy odvalovací kontejner s výškou třmenu 1570 mm. 

V následující tabulce Tab. 1 jsou uvedeny rozměry kontejnerů dle DIN 30722-1. 

Tab.  1 Rozměry kontejnerů dle normy DIN 30722-1 [6] 

Vnitřní 
délka 
[mm] 

Celková 
délka 
[mm] 

Vnitřní 
výška 
[mm] 

Celková 
výška 
[mm] 

Vnitřní 
šířka 
[mm] 

Vnější 
šířka 
[mm] 

Objem 
[m3] 

Hmotnost 
[kg] 

Celková 
hmotnost 

[kg] 

4000 4400 

2250 2500 2340 2550 

21,06 2110 

26000 

4500 4900 23,69 2240 

5000 5400 26,32 2460 

5500 5900 28,96 2690 

6000 6400 31,59 2860 

6250 6650 - - 

6500 6900 34,22 3040 

7000 7400 35,22 3300 

 

1.3 AUTOMOBILOVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.1, kontejnery jsou přepravovány buď pomocí železničních 

vozů, nebo pomocí automobilových nosičů kontejnerů. Ten může přepravovat kontejner 

samostatně, nebo lze využít samostatný přívěs, který lze spojit s nákladním automobilem bez 

hákového nakládacího ramene. Na zabrzděný přívěs se jednoduše kontejner přeloží 

z automobilového nosiče kontejnerů. Poté se k nákladnímu automobilu tento přívěs 

s kontejnerem připojí a lze ho dále transportovat. Na Obr. 4 je zobrazen automobilový nosič 

kontejnerů firmy CHARVÁT CTS s.r.o. 

 

Obr. 4 Automobilový nosič kontejnerů firmy CHARVÁT CTS s.r.o. [26] 
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2 AKTUÁLNÍ DOPRAVNÍ STAV A NEHODOVOST V ČR 

Za poslední uplynulá desetiletí došlo k prudkému rozvoji systémů pro kombinovanou přepravu. 

Tyto systémy dnes již patří ke každodenním záležitostem a bez nich bychom si přepravu zboží 

mohli jen těžko představit. 

 

2.1 AKTUÁLNÍ DOPRAVNÍ STAV V ČR  

Jelikož dochází stále ke zvyšování frekvence používání těchto přepravních systémů pro 

přepravu zboží, naše silniční sítě, na kterých to můžeme pocítit nejvíce, se stávají méně 

průchodnými. Je tedy nutné tyto systémy kombinovat, tzn. využívat různé typy přepravy, aby 

byla tato přeprava efektivní a nijak zvlášť nenarušovala naše každodenní životy. V následující 

tabulce Tab. 2 jsou uvedeny počty celkově přepravených hmotnostních jednotek v ČR dle 

jednotlivých druhů dopravy a dle roku.  

Tab.  2 Výkony nákladní dopravy podle druhu dopravy [7] 

Rok 
Nákladní 
doprava 
celkem 

Druh nákladní dopravy 

Železniční Silniční 
Vnitrozemská 

vodní 
Letecká 

Potrubní 
přeprava ropy 

2006 554994 97491 444574 2032 22 10875 

2007 565708 99777 453537 2242 22 10131 

2008 540731 95073 431855 1905 20 11877 

2009 458329 76715 370115 1647 15 9837 

2010 451671 82900 355911 1642 14 11205 

2011 448685 87096 349278 1895 12 10404 

2012 435450 82968 339314 1767 9 11392 

2013 447368 83957 351517 1618 9 10266 

2014 491625 91564 386243 1780 9 12029 

2015 549086 97280 438906 1853 6 11040 

2016 539062 98034 431889 1779 6 7356 

2017 570976 96516 459433 1568 6 13453 

 

Pozn.: Veškeré hodnoty jsou uvedeny v tisíci tunách (tis. tun), pouze přeprava ropy je zde 

uvedena čistě v tunách. Dále pro rok 2018 nebyl k dispozici kompletní přehled výkonů nákladní 

dopravy v ČR (pouze první tři čtvrtletí). 

Jak je patrné z tabulky Tab. 2, nákladní doprava má rostoucí tendenci, a to zejména 

v posledních zhruba 7 letech. V roce 2017 byl celkový podíl přepraveného nákladu silniční 

dopravou cca 32 %, tedy téměř třetina veškerého přepraveného nákladu za rok 2017 byla 

přepravována po silnici. Vzhledem k těmto číslům je důležité se zaměřit na bezpečnost uložení 

nákladu a na jeho bezpečnou přepravu. Dále se práce bude věnovat nehodovosti právě na území 

České republiky. 
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2.2 NEHODOVOST V ČR 

Dopravní nehodovost je všeobecně považována za výrazný negativní faktor silniční dopravy. 

Nejčastějšími příčinami dopravních nehod za rok 2017, které byly zaviněny řidiči nákladních 

vozidel, jsou následující: nejzávažnější příčinou je, že se řidič plně nevěnoval řízení vozidla 

(cca 23,7 %), druhou je nesprávné otáčení nebo couvání (cca 14,2 %) a třetí je nedodržení 

bezpečné vzdálenosti za vozidlem (cca 9,1 %). [8] 

V tabulce Tab. 3 jsou uvedeny statistiky dopravních nehod za posledních několik let. 

Tab.  3 Přehled dopravní nehodovosti v ČR během posledních let [9] 

Rok 
Celkový počet 

dopravních 
nehod 

Počet nehod kvůli 
technické závadě 

motorového vozidla 

Nesprávným 
uložením 
nákladu 

2007 182736 1091 318 

2008 160376 887 295 

2009 74815 454 94 

2010 75522 480 100 

2011 75137 456 90 

2012 81404 465 117 

2013 84398 464 117 

2014 85859 467 107 

2015 93067 461 121 

2016 98864 427 101 

2017 103821 418 124 

 

Pozn.: Rok 2018, 104 764 dopravních nehod, 414 kvůli technické závadě vozidla, údaj o počtu 

nehod zaviněných nesprávným uložením nákladu z roku 2018 v ročence nehodovosti již nebyl. 

Jak je patrné z uvedené tabulky Tab. 3, celkový počet dopravních nehod v posledních letech 

má rostoucí tendenci. V roce 2017 bylo nahlášeno celkem 103 821 dopravních nehod, z toho 

418 z příčiny technické závady motorového vozidla (což je cca 0,4 % celkového počtu 

dopravních nehod v ČR za rok 2017). Tedy v porovnání s celkovým počtem nehod je toto číslo 

vcelku malé. Z těchto 418 dopravních nehod bylo celkem 124 způsobeno nesprávným uložením 

nákladu, což je cca 30 %. 

V porovnání s hlavními příčinami vzniku dopravních nehod, jakou je například plné 

nevěnování se řízení, je procentuální podíl nehod vzniklých nesprávným uložením nákladu 

zdánlivě zanedbatelný. Je však nutno podotknout, že na nakládací operace má řidič poměrně 

dostatek času, tedy i na kontrolu správného zajištění nákladu. Další významnou skutečností, 

která se podílí na závažnosti dopravních nehod z příčiny nesprávného uložení nákladu, je 

značná hmotnost přepravovaných nákladů i samotného nákladního vozidla, a dále vysoké 

rychlosti, kterých tato vozidla či přívěsy s nákladem dosahují. Také zde hraje důležitou roli 

míra zkušeností, které má řidič, jenž vykonává zajištění nákladu a následnou kontrolu. To je 

ovšem už zodpovědnost provozovatele, který by měl řádně proškolit řidiče ve všech potřebných 

směrech. Ve výsledku je tedy více než důležité, aby tyto hmotné objekty byly přepravovány tak 

bezpečně, jak to jen lze. [1] 
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3 LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOSTNÍ PRVKY 

PŘÍVĚSOVÉ TECHNIKY 

Tato kapitola pojednává o legislativních požadavcích, které se týkají zajištění bezpečnosti pro 

přívěsovou techniku v silniční dopravě. Budou zde popsány některé kategorie vozidel, ale také 

další normy, předpisy, či zákony, které jsou pro tuto práci důležité. 

Konstrukce přívěsu či návěsu a jeho provoz na veřejných komunikacích se řídí podle zákona 

č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. [10] 

 

3.1 KATEGORIE VOZIDEL A TYPŮ VOZIDEL 

Dle přílohy II směrnice Evropské unie 2007/46/ES jsou uvedeny definice kategorií vozidel 

a typů vozidel. Existuje mnoho kategorií, nicméně pro stručnost zde budou uvedeny pouze 

některé, zbylé kategorie budou pouze zmíněny. [11] 

Kategorie M 

Kategorie M je definována následovně: 

 

„Motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly konstruovaná a vyrobená pro dopravu osob.“ [11] 

(příloha II) 

Tato kategorie se dále dělí na podkategorie M1, M2 a M3. Tato kategorie M je pro nás 

z hlediska tématu práce irelevantní. 

Kategorie N 

Kategorie N je definována následovně: 

 

„Motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů.“ [11] 

(příloha II) 

Dále jsou definovány tyto podkategorie: 

• N1 – „Vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů s maximální hmotností 

nepřevyšující 3,5 tun.“  [11] (příloha II) 

• N2 – „Vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů s maximální hmotností 

vyšší než 3,5 tun, ale nepřevyšující 12 tun.“  [11] (příloha II) 

• N3 – „Vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů s maximální hmotností 

vyšší než 12 tun.“ [11] (příloha II) 
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Kategorie O 

Kategorie O je definována následovně: 

 

„Přípojná vozidla (včetně návěsů).“ [11] (příloha II) 

V této kategorii jsou taktéž definovány následující podkategorie: 

• O1 – „Přípojná vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tun.“ [11] (příloha II) 

• O2 – „Přípojná vozidla s maximální hmotností vyšší než 0,75 tun, ale nepřevyšující 3,5 

tun.“ [11] (příloha II) 

• O3 – „Přípojná vozidla s maximální hmotností vyšší než 3,5 tun, ale nepřevyšující 10 

tun.“ [11] (příloha II) 

• O4 – „Přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun.“ [11] (příloha II) 

Existují i další kategorie jako například T (traktory zemědělské nebo lesnické), S (pracovní 

stroje), R (ostatní vozidla, která nelze zařadit do ostatních kategorií) nebo L (motorová vozidla, 

která mají zpravidla méně než čtyři kola). [12] 

 

3.2 DŮLEŽITÉ LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY A DEFINICE  

Ve vyhlášce č. 341/2014 Sb. se odehrály v posledních letech velké změny, byly postupně 

zrušeny určité části vyhlášky – například byla zrušena část 9 (18. 9. 2018), ve které bylo 

obsaženo mnoho důležitých a relevantních informací, přímo pak paragrafy §34 až §39. Tato 

část se jmenovala „Spojitelnost z pohledu okamžité hmotnosti přípojného vozidla a souprav“ 

a definovala například maximální možné rozměry, maximální dovolené rychlosti v závislosti 

na hmotnosti jízdní soupravy apod. [12] 

Ve vyhlášce č. 341/2014 Sb. (platné od 1. 10. 2018) je tedy zrušena část devátá, ve které bylo 

mnoho důležitých informací. V příloze 3 v této vyhlášce se píše, že technické požadavky na 

konstrukci vozidel kategorií M, N a O musí být schváleny podle příslušných předpisů Evropské 

unie, nebo mezinárodních smluv v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterými je Česká 

republika vázána. Z těchto i dalších informací tedy bylo uváženo, že aktuální předpisy, které 

platí pro vozidla kategorií M, N a O, jsou předpisy Evropské unie nebo patřičné mezinárodní 

smlouvy. [12] 

V tabulce uvedené v příloze 3 ve vyhlášce č. 341/2014 Sb. je napsáno, že položka „Rámec pro 

schvalování“ je předepsána směrnicí Evropské unie 2007/46/ES. [12]  

V této směrnici v přiložených tabulkách je psáno, že „Hmotnosti a rozměry“ jsou definovány 

v regulačním aktu 97/27/ES. [11] 

Dále dle tohoto regulačního aktu je v kapitole 7.3 „Maximální přípustné rozměry vozidel“ 

definováno v 7.3.1.2 „Přípojné vozidlo (kromě návěsu): podle bodu 1.1 přílohy I směrnice 

96/53/ES“. [13] 

Pod touto definicí je chápán tedy i přívěs. Dále podle bodu 1.2 a 1.3 v totožné příloze stejné 

směrnice je definována maximální šířka i výška. V této směrnici jsou už konečné, námi hledané 

informace. Tato směrnice byla vydána 25. 7. 1996. [13] [14] 
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Zde jsou uvedeny některé důležité definice z literatury [14], které je nutno uvést před samotným 

definováním maximálních povolených parametrů vozidel. 

Vozidlo – každé vozidlo poháněné silou, které jezdí po silnici pomocí vlastní síly. [14] 

Přívěs – každé vozidlo konstruované a vybavené k přepravě zboží, které je určené k připojení 

za motorové vozidlo, kromě návěsu. [14] 

Přívěsová souprava – skládá se z motorového vozidla spojeného s přívěsem. Tato přívěsová 

souprava může být označena také jako souprava vozidel. [14] 

Maximální přípustný rozměr – maximální rozměr využitelný vozidlem dle daného 

ustanovení. [14] 

Maximální přípustná hmotnost – maximální hmotnost využitelná naloženým vozidlem, které 

je provozováno v mezinárodním provozu. [14] 

Maximální přípustné zatížení nápravy – maximální zatížení samotné nápravy nebo skupiny 

náprav. [14] 

 

3.2.1 MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÉ ROZMĚRY VOZIDEL 

Pro veškerá vozidla jsou striktně definovány maximální rozměry, kterých musí být dodrženo. 

V příloze I směrnice 96/53/ES jsou definovány maximální přípustné rozměry vozidel a pro 

přehlednost v tomto textu jsou zařazeny do tabulky Tab. 4. 

Tab.  4 Maximální přípustné rozměry vozidel dle [14] (str. 10 a 11) 

MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÉ ROZMĚRY VOZIDEL 

Maximální délka Maximální šířka Maximální výška 

Typ vozidla Délka Typ vozidla Šířka Typ vozidla Výška 

Motorové vozidlo 12,00 m Všechna vozidla 
2,55 

m 
Všechna vozidla 

4,00 
m 

Přívěs 12,00 m 
Nástavby 

klimatizovaných vozidel 
2,60 

m 
   

Návěsová souprava 16,50 m        

Přívěsová souprava 18,75 m        

Kloubový autobus 18,00 m         

 

Z tabulky Tab. 4 jsou pro tuto práci relevantní hodnoty vyznačené tučným písmem. 

Dále jsou definovány specifické požadavky, jako například požadavek 1.5, který definuje, že 

každé motorové vozidlo nebo pohybující se souprava, musí být schopno otočit se v kruhu, ve 

kterém nejsou žádné překážky, a který má vnější poloměr 12,50 m a vnitřní poloměr 5,30 m. 

[14] 
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3.2.2 MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST 

Co se týče předepsaných maximálních přípustných hmotností, jsou zde vybrány jen pouze ty, 

které byly shledány důležitými s ohledem na zájmy této práce nebo možné budoucí zájmy firmy 

SVAN Chrudim s.r.o. Níže jsou tyto hmotnosti pro přehlednost uvedeny v tabulce Tab. 5 (dle 

literatury [14]). 

Tab.  5 Maximální přípustná hmotnost (v tunách) dle [14] (str. 11) 

MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST (V TUNÁCH) 

Vozidla tvořící část soupravy vozidel   

Dvounápravový přívěs 18 tun 

Třínápravový přívěs 24 tun 

Soupravy vozidel   

Dvounápravové motorové vozidlo s 
třínápravovým přívěsem 

40 tun 

Třínápravové motorové vozidlo s 
dvounápravovým, nebo třínápravovým 
přívěsem 

40 tun 

Přívěsová souprava o čtyřech nápravách 
skládající se z dvounápravového 
motorového vozidla a dvounápravového 
přívěsu 

36 tun 

Motorová vozidla   

Dvounápravová motorová vozidla 18 tun 

Třínápravová motorová vozidla 25 až 26 tun 

 

Pozn.: Pro třínápravová motorová vozidla záleží na použití dvojitých pneumatik na hnací 

nápravě a na typu zavěšení, celý popis obsahuje směrnice 96/53/ES v příloze I [14] (str. 11). 

Z výše uvedeného je pro potřeby této práce důležitým zejména třínápravový přívěs, který může 

být provozován do maximální přípustné hmotnosti 24 tun. Ovšem nutno dodat, že maximální 

technicky přípustná hmotnost pro součet tří náprav je 27 tun (o tomto je pojednáno níže v další 

kapitole 3.2.3). Tedy pokud dojde k překročení hmotnosti přívěsu s kontejnerem nad 24 tun, je 

důležité, zdali má provozovatel výjimku pro 27 tun a zároveň, jestli toto zatížení technicky 

připouští stav a konstrukce přívěsu, která je popsána v jeho technickém průkazu. Kontejner dle 

normy DIN 30722 může být až o hmotnosti 26 tun, tedy pro přepravu kontejneru s hmotností 

26 tun je nutno použít jiných prostředků (například čtyřnápravové návěsy) nebo si zažádat 

o výjimku, aby se tento kontejner mohl přepravovat na třínápravovém přívěsu. O tomto 

problému bude stručně ještě pojednáno v dalších kapitolách. 
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3.2.3 MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÉ ZATÍŽENÍ NÁPRAVY VOZIDEL 

Další text pojednává o maximálním přípustném zatížení nápravy vozidel, které je definováno 

opět daným předpisem. Důležité hodnoty jsou uvedeny v tabulce Tab. 6. 

Tab.  6 Maximální přípustné zatížení nápravy vozidel dle [14] a [15] 

MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÉ ZATÍŽENÍ NÁPRAVY VOZIDEL 

Jednotlivé nápravové   

Jedna náprava, která není hnací 10 tun 

Tandemové nápravy přívěsů a návěsů, součet zatížené 
tandemové nápravy nesmí přesáhnout hodnotu uvedenou 
v pravém sloupci, je-li vzdálenost mezi nápravami 

  

menší než 1 m 11 tun 

od 1,0 m do 1,3 m 16 tun 

od 1,3 m do 1,8 m 18 tun 

1,8 m nebo více 20 tun 

Třínápravové přívěsy a návěsy, součet zatížení trojnápravy 
nesmí přesáhnout hodnotu v pravém sloupci, je-li 
vzdálenost mezi nápravami 

  

1,3 m nebo méně 21 tun 

od 1,3 m do 1,4 m 24 tun 

od 1,4 m do 1,8 m včetně 27 tun 

 

Pokud by bylo nutné dohledat nějaké informace, které zde nejsou uvedeny, lze je najít 

v literatuře [14] (str. 11 a 12). 

Tyto předpisy Evropské unie jsou přebírány v určitých vyhláškách pro Českou republiku, které 

vyšly během psaní této práce a je nutno některé zdůraznit. Například pro třínápravové přívěsy 

a návěsy může být součet zatížení trojnápravy maximálně 27 tun pro vzdálenost mezi 

nápravami nad 1,4 m do 1,8 m včetně (viz poslední řádek tabulky Tab. 5). Tedy pro naše potřeby 

je toto podstatná informace a přívěs může být s kontejnerem, pokud je udělena výjimka 

a připouští to technický stav přívěsu, naložen na celkovou hmotnost 27 tun. Tyto informace 

jsou z vyhlášky č. 209/2018 v aktuálním znění 1. 10. 2018. [15] 
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3.2.4 CHARAKTERISTIKY SOUVISEJÍCÍ S VOZIDLY 

Vedle výše uvedených a důležitých předpisů jsou zde další předpisy, na které je nutno brát 

zřetel. 

Charakteristiky související s vozidly 

• „Všechna vozidla 

Zatížení hnací nápravy, nebo hnací nápravy vozidla nebo soupravy vozidel, nesmí být 

nižší než 25 % maximální přípustné hmotnosti vozidla, nebo soupravy vozidel, je-li 

používáno v mezinárodní dopravě“ [14] (str. 12) 

• „Přívěsové soupravy 

Vzdálenost mezi zadní nápravou motorového vozidla a přední nápravou přívěsu nesmí 

být menší než 3,00 m“ [14] (str. 12) 

V dalším textu v této směrnici 96/53/ES jsou definovány podmínky pro pneumatické systémy, 

zavěšení a jiné systémy zavěšení hnací nápravy vozidel. [14] 

3.2.5 POŽADAVKY NA BRZDOVÝ SYSTÉM 

Požadavky na schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska brzdění stanovuje „Předpis 

Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 13 – Jednotná 

ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska brzdění.“ [16] (str. 1) 

V tomto předpisu jsou například stanoveny oblasti, pro které tento předpis platí, dále jsou zde 

důležité definice a požadavky. Také je zde uvedeno, jak probíhají zkoušky a jaké postihy jsou 

ukládány při neshodnosti výroby a výrobku. [16] 

Důležitou je zde definice brzdového systému: 

„Brzdovým systémem se rozumí soubor částí, jejichž funkcí je postupné zmenšování rychlosti 

jedoucího vozidla, nebo jeho zastavení, nebo jeho udržení v nehybném stavu, jestliže je již 

zastaveno; tyto funkce jsou specifikovány dále v bodě 5.1.2. Zařízení se skládá z ovládacího 

orgánu (ovladače), z převodu brzdy a z vlastní brzdy.“ [16] (str. 4) 

Dále je pro čtenáře důležité, aby byly objasněny některé názvy a popisy brzdových systémů či 

jejich pomocných systémů. Jsou zde uvedeny základní systémy, které se v dnešní době 

používají. Existují i jiné systémy, ovšem těchto pár základních k vysvětlení základních principů 

bude dostačujících. 

ABS 

ABS (protiblokovací systém) zabraňuje blokování kol při brzdění, čímž stabilizuje vozidlo, 

sníží brzdnou dráhu a sníží riziko vzniku dopravní nehody z případného smyku, který by 

pravděpodobněji vznikl bez tohoto systému. [17] 

ASR 

ASR (regulace prokluzu) zajišťuje, aby se kola na hnané nápravě při zrychlování neprotáčela. 

Tím dojde k optimálnímu rozložení trakce na všechna hnaná kola i za nepříznivých stavů 

vozovky. [17] 
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ESP 

ESP (elektronický stabilizační program) automaticky koriguje rychlost a směr jízdy 

v kritických jízdních situacích, kdy se vozidlo začíná stávat neovladatelným. Pomocí ESP se 

rozšiřuje EBS, o kterém bude pojednáno následně. [17] 

EBS 

EBS (elektronický brzdový systém) operuje se základními funkcemi brzdového řízení, 

například ABS a ASR, a pracuje s nimi v jednom elektronickém systému. V porovnání 

s klasickými pneumatickými brzdovými systémy pracuje rychleji, neboť přenos elektronického 

signálu je podstatně rychlejší. Tím se docílí kratší reakční doby, čímž se opět zvyšuje 

bezpečnost provozu. [17] 

Firma Knorr-Bremse nabízí ABS i ASR pro všechny typy vozidel a přívěsů se vzduchovými 

brzdami. Také se věnuje i jiným systémům, jako například ESP, EBS apod. [17] 

Zajímavostí je například funkce CFC, což je funkce, která kontroluje sílu na spojovacím 

zařízení mezi přívěsem a tažným vozidlem. Při brzdění jízdní soupravy se tak brzdné síly 

přívěsu přizpůsobují brzdným silám tažného zařízení. [17] 

Požadavky na brzdový systém dle platného předpisu EHK/OSN 

• Zkonstruován, vyroben a namontován tak, aby odolával korozi a stárnutí, kterým je při 

provozu vystaven. 

• V brzdovém obložení se nesmí nacházet azbest. 

• Účinnost brzdového systému včetně elektrického ovládacího vedení nesmí být 

negativně ovlivněna v případě vyskytujícího se magnetického nebo elektrického pole 

poblíž. 

• Signálem, kterým se zjišťují závady v brzdovém systému, se nesmí přerušit na okamžik 

větší než 10 ms požadovaný signál v ovládacím převodu, ovšem při předpokladu, že tím 

nebude zmenšen brzdný účinek. [16] 

Dále dle kapitoly 5.1.3 jsou v téže předpisu [16] definovány požadavky na spojení mezi 

motorovými vozidly a přípojnými vozidly, které mají pneumatické brzdové systémy. Spojení 

musí být provedeno dle některého z těchto tří typů: 

1. Je použita jedna plnící větev pneumatického spojovacího potrubí a k tomu je připojena 

jedna ovládací větev. 

2. Je použita jedna plnící větev pneumatického spojovacího potrubí a jedna ovládací větev, 

navíc je zde jedno elektrické ovládací vedení. 

3. Je použita jedna plnící větev pneumatického spojovacího potrubí a k tomu jedno 

elektrické ovládací vedení. Ovšem tento typ lze použít až po technickém ustanovení, při 

kterém se zajistí jeho kompatibilita a bezpečnost. [16] 
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Požadavek periodické technické prohlídky brzdových systémů 

• Možnost snadné kontroly součástí provozní brzdy, které podléhají opotřebení. 

• Nutnost kontrolních přípojek tlaku vzduchu za účelem určení velikosti brzdných sil 

v provozu u každé nápravy vozidla s pneumatickým brzdovým systémem (tyto přípojky 

musí vyhovovat ustanovení 4 normy ISO 3583:1984). 

• Informace o pneumatickém brzdovém systému pro zkoušku funkce a účinků musí být 

na vozidle vyznačeny v dobře viditelné poloze a nesmazatelným způsobem (nebo 

dostupné jinak – například v příručce). [16] 

U vozidel s pneumatickým brzdovým systémem (zde zaměřeno pouze na přívěsy) se požadují 

minimálně následující údaje. Pro přehlednost jsou uspořádány v tabulce Tab. 7. [16] 

Tab.  7 Požadované údaje při používání pneumatického systému brzdění u přívěsů dle [16] 

CHARAKTERISTIKY PNEUMATICKÉHO SYSTÉMU 

Čtyřcestný jistící ventil Statický uzavírací tlak = ………. kPa 

Brzdič přívěsu nebo rozvaděč 
přívěsu v závislosti na případu 

Výstupní tlak odpovídající ovládacímu 
tlaku 150 kPa = ………. kPa 

Typ brzdového válce pro provozní 
brzdění / pro parkovací brzdění 

  

Maximální zdvih Smax = ………. mm   

Délka páky = ………. mm   

 

Pneumatické brzdové systémy se ovšem obvykle dodávají jako celky, které se nainstalují na 

daný typ přívěsu. Proto tedy jsou tyto údaje a předpisy důležité zejména pro výrobce těchto 

systémů. Známým výrobcem těchto systémů je například firma WABCO. Ta dodává mimo jiné 

i brzdové systémy WABCO ABS (protiblokovací systém), které se již delší dobu osvědčují 

v běžném provozu, a proto tyto systémy využívají přední výrobci užitkových vozidel 

v mezinárodním měřítku. [18] 

Důležitým je, jak již bylo zmíněno výše, poměr mezi brzdnou silou tahače a přívěsu. Více 

o tomto problému je v daném předpisu EHK/OSN definovaném v předchozím textu. 

Předpisů, norem, zákonů a vyhlášek, které jsou spojeny s provozováním vozidel (ať už 

motorových nebo přípojných), je tedy mnoho. Je tedy vždy nutné brát v potaz aktuální a platné 

předpisy a těmi se řídit. 
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4 REŠERŠE PRŮMYSLOVÝCH ŘEŠENÍ ZAJIŠŤOVACÍCH 

MECHANISMŮ 

V technické praxi se můžeme setkat s různými typy zajišťovacích mechanismů, které bezpečně 

zajistí kontejner k přívěsu. Budou zde uvedeny a představeny nejčastější zástupci těchto 

mechanismů a bude zde vysvětlen princip, dle kterého plní svoji funkci. 

 

4.1 HYDRAULICKÝ POSUVNÝ ZAJIŠŤOVACÍ MECHANISMUS 

Tento mechanismus je vcelku jednoduchým řešením zajištění kontejneru. Pomocí dvou háků, 

které se posunují směrem od sebe, se zajistí kontejner. Při přivedení tlakové kapaliny 

(hydraulický olej) se hydraulický válec začne vysouvat, čímž způsobí, že se jeden hák dorazí 

až ke stojině I-profilu. V tomto momentě, kdy je první hák dotlačen až ke stojině, se druhý hák 

začne posouvat k druhému profilu. Poté už je kontejner zajištěn, avšak ve válci musí být stále 

dostatečný tlak oleje. Hlavní předností tohoto mechanismu je fakt, že je poměrně jednoduchý, 

co se týče konstrukce. Nicméně za velkou nevýhodu může být považována nutnost 

hydraulického tlakového okruhu, který je součástí přívěsu. Také při nehodě může dojít k úniku 

tohoto média a znečištění vozovky či životního prostředí. Tento mechanismus vyrábí například 

firma STRONGA a je zobrazen na Obr. 5. 

Tento typ mechanismu (viz Obr. 5) je často využíván, například na veletrhu TECHAGRO 2018 

jím bylo vybaveno několik vozidel či přívěsů. 

 

Obr. 5 Zajišťovací mechanismus firmy STRONGA [19] 
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4.2 PNEUMATICKÝ HÁKOVÝ ZAJIŠŤOVACÍ MECHANISMUS 

Tento typ zajišťovacího mechanismu je obdobný tomu, který využívá firma SVAN Chrudim 

s.r.o. Jde o mechanismus, který k plnění své funkce potřebuje stlačený vzduch. Pomocí 

stlačeného vzduchu, který je přiveden do vzduchových válců či vzduchových membránových 

válců, jsou háky přes speciální kinematický mechanismus dotlačeny až k profilům, čímž dojde 

k zajištění kontejneru. Výhodou oproti hydraulickému mechanismu je absence hydraulického 

okruhu. Naopak je zde využito již zabudovaného pneumatického okruhu, který původně sloužil 

pouze pro brzdový systém a případně systém odpružení. Tlakový vzduch je nejčastěji uložen 

v tlakových láhvích, které jsou součástí přívěsu. Tohoto mechanismu, přímo jeho čtyř–

bodového hákové provedení, využívá například i firma Bruns Umwelt – und Entsorgunstechnik 

GmbH & Co. KG či firma Hüffermann Transportsysteme GmbH. Mechanismus je zobrazen na 

následujících obrázcích Obr. 6 a Obr. 7. 

 

Obr. 6 Pneumatický hákový zajišťovací mechanismus firmy Bruns [28] 

Obr. 7 Třínápravový přívěs firmy Hüffermann Transportsysteme vybavený 

pneumatickým hákovým zajišťovacím mechanismem [27] 
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4.3 SYSTÉM ROC-LOC SPOLEČNOSTI GALBREATH 

Tento nový systém společnosti Galbreath z roku 2015 je založen na principu zajišťovacího 

háku, stejně jako u přechozí varianty, nicméně jsou zde použity u jednoho háku dva malé 

vzduchové válce. Je zde také trochu jiný kinematický princip funkce. Přiváděním tlakového 

vzduchu do válců se válce rozpínají a tlačí přímo na hák, který dosedne opět na pásnici I-profilu. 

Stejně jako v předešlé variantě musí přívěs obsahovat pneumatický rozvod, který je poté využit 

pro tento typ mechanismu. Tento systém pracuje při tlaku 60 psi, což se přibližně rovná tlaku 

4,1 bar. Mechanismus je zobrazen na Obr. 8 a Obr. 9. [19] 

 

Obr. 8 Systém ROC-LOC společnosti Galbreath – odjištěno [29] 

Obr. 9 Systém ROC-LOC společnosti Galbreath – zajištěno [30] 
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5 POTŘEBNÁ VELIKOST ZAJIŠŤOVACÍ SÍLY 

Během přepravy kontejneru na přívěsu musí být zajištěno jejich stálé a pevné spojení, které 

odolává všem vlivům, které lze očekávat při obvyklých provozních režimech. Ochrana proti 

pohybu nákladu při působení neobvyklých sil, například při dopravních nehodách, by 

vyžadovala nepřiměřeně velké zajišťovací síly, a tedy by to bylo ve většině případů zkrátka 

nemožné. Při dopravní nehodě je vozidlo i náklad vystavováno zpomalením v 30 až 

80násobcích tíhového zrychlení. [1] 

Důležitými stavy, které je nutno kontrolovat, jsou brzdění přívěsu, akcelerace a kombinovaná 

jízda v oblouku za působení větru. Všechny tyto stavy je nutné zkontrolovat, neboť v krajních 

případech by mohlo dojít k možnému posuvu nákladu či jeho překlopení. 

Vstupní parametry 

Tab.  8 Vstupní parametry pro výpočet potřebné zajišťovací síly 

Parametr Značka Hodnota 

Hmotnost přívěsu mp 4150 kg 

Maximální technicky přípustná hmotnost přívěsu m 27000 kg 

Maximální hmotnost kontejneru mk 22850 kg 

 

V tabulce Tab. 8 jsou uvedeny vstupní parametry, které figurují ve výpočtech potřebné 

zajišťovací síly. Jako maximální hmotnost přívěsu s kontejnerem je vzata maximální technicky 

přípustná hmotnost přívěsu 27 tun, nicméně v provozu je očekávána maximální hmotnost 24 

tun. Je tedy počítáno s vyšší hmotností, než bude následně v provozu, výsledné řešení tudíž 

bude opět posouváno do bezpečnějších oblastí fungování. 

5.1 POSUN NÁKLADU PŘI BRZDĚNÍ PŘÍVĚSU 

Pro brzdění přívěsu ve vodorovném směru platí: 

𝐹𝑏1 + 𝐹𝑏2 − 𝐹𝑑 = 0              (1) 

Kde: Fb1,2 [N] brzdné síly náprav 

 Fd [N] setrvačná (decelerační) síla přívěsu s kontejnerem 

Přičemž pro velikost setrvačné síly platí vztah: 

𝐹𝑑 = 𝑚 . 𝑎𝑏               (2) 

Kde: m  [kg] maximální technicky přípustná hmotnost přívěsu 

 ab  [m.s-2] brzdné zpomalení 

Při předpokladu intenzivního brzdění na mezi blokování všech kol, je součinitel adheze využitý 

všemi koly stejně velký. Dle literatury [1] je možné dosáhnout mezi pneumatikami a suchou 

vozovkou při zablokovaných kolech součinitele adheze maximálně 0,8. [1] 

Pokud vezmeme v potaz dnešní moderní systémy, které hlídají míru prokluzu, blokování kol 

apod., je možné dosáhnout poněkud vyšších hodnot, nicméně tuto skutečnost pro zjednodušení 
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výpočtu zanedbáme a můžeme ji brát jako faktor, který konečný výsledek mírně posune do 

bezpečnější oblasti používání. 

Pro vyjádření velikosti třecí síly mezi nákladem a ložnými plochami na přívěsu vlivem tíhové 

síly kontejneru tedy platí: 

𝐹𝑇 = µ . 𝑚𝑘 . 𝑔              (3) 

Kde: µ [–]  součinitel adheze mezi nákladem a ložnými plochami na přívěsu 

g [m.s-2] tíhové zrychlení 

Ze vztahu (3) lze použít první a poslední člen pro určení celkového zpomalení vozidla při 

brzdění: 

𝑎𝑏 =  µ . 𝑔               (4) 

Dosazením do vztahu (4) dostaneme velikost celkového zpomalení vozidla: 

𝑎𝑏 =  µ . 𝑔 = 0,8 . 9,81 = 7,85 𝑚. 𝑠−2           (5) 

K vlivu zpomalení vozidla přistupuje ještě vliv náklonu vozidla, který dále zvyšuje nároky na 

kotvící síly. Naopak, proti směru působení setrvačných sil působí tření mezi povrchem přívěsu 

a dosedací plochou kontejneru. Tyto skutečnosti pro zjednodušení zanedbáme a hodnotu ze 

vztahu (5) můžeme zaokrouhlit na velikost tíhového zrychlení, tedy na hodnotu 9,81 m.s-2. 

Při tomto zjednodušení lze konstatovat, že pro bezpečné zajištění nákladu proti posunutí vpřed 

při brzdění vozidla je nutno použít zajišťovací sílu větší než 100 % tíhy nákladu. [1] 

Zamezení možného posuvu kontejneru v podélném či příčném směru je řešeno vlastní 

konstrukcí ložné plochy přívěsu. Proti silám působícím při brzdění jsou v přední části přívěsu 

na čele navařeny zarážky z válcovaných profilů. Tyto zarážky tedy zajistí náklad proti 

podélnému posuvu vpřed. Při jízdě obloukem vznikají setrvačné síly v příčném směru, které 

jsou zachyceny v podélných profilech, jenž se nachází na krajích ložné plochy přívěsu. 

Kontejner je uložen mezi tyto profily, čímž se zamezí příčnému pohybu kontejneru na přívěsu 

při jízdě obloukem. 

Tato kapitola je koncipovaná obdobně jako kapitola pro výpočet zajišťovací síly původního 

mechanismu z roku 2008, kterou analyzoval pan Ing. Martin Kubín, Ph. D. ve své diplomové 

práci [20]. Mechanismus se dále vyvíjel a měnil, nicméně princip funkce zůstal stejný, tak je 

vhodné použít obdobné vztahy a postupy a vyšetřit celý mechanismus znovu, ovšem s jinými 

hodnotami, jinou kinematikou a mírně odlišnou konstrukcí jednotlivých prvků v mechanismu. 
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5.2 POSUN NÁKLADU PŘI AKCELERACI A ZPĚTNÉM CHODU 

Při rozboru sil, které působí na vozidlo a náklad, je nutno posoudit také síly vznikající při 

akceleraci a zpětném chodu (couvání). Během rozjezdu moderních užitkových silničních 

vozidel a jejich souprav je dosahováno zrychlení cca 2,5 m.s-2. Případné brzdění při couvání je 

obvykle prováděno z malé rychlosti jízdy, na vozidle tedy nestihnou naběhnout brzdné síly 

naplno, neboť se vozidlo dříve zastaví. Velikost dosahovaného brzdného zpomalení je tedy 

vcelku omezena. Literatura [1] uvádí, že za předpokladu tohoto zrychlení by měla být potřebná 

velikost kotvicích sil vztažená k tíze nákladu minimálně 50 % tíhy nákladu. 

Na Obr. 10 je schematicky zobrazen přívěs a ložné plochy, které jsou zde charakterizovány 6 

body. Tyto body označují středová místa v těchto plochách. Kontejner v ideálním případě leží 

veškerou svou hmotností právě na těchto plochách. Rozměry jsou dle skutečného přívěsu firmy 

SVAN Chrudim s.r.o. pro přepravu kontejnerů. 

Pro zjednodušení je zde vybrán pouze detail tohoto schématu s důležitými rozměry (Obr. 11). 

 

Obr. 10 Schematické znázornění ložných ploch na přívěsu 

Obr. 11 Detail rozmístění ložných ploch na přívěsu 
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V bodě 1 a 4 jsou opěrné plochy. Mezi body 2-5 a 3-6 jsou umístěny příčníky, ve kterých jsou 

zabudovány zajišťovací mechanismy. Tedy v bodech 2, 3, 5 a 6 je kontejner zajištěn k přívěsu.  

Pro zajištění kontejneru při akceleraci se musí rovnat setrvačná síla třecí síle mezi kontejnerem 

a ložnými plochami přívěsu, nebo tato třecí síla musí být větší, pro zajištění bezpečné přepravy 

kontejneru. Tedy platí následující: 

𝐹𝑇 ≥  𝐹𝑠               (6) 

Kde: Fs [N]  setrvačná síla kontejneru 

Velikost setrvačné síly se vyjádří ze vztahu: 

𝐹𝑠 =  𝑚𝑘 . 𝑎𝑟                                             (7) 

Kde: ar [m.s-2] zrychlení při rozjezdu 

Pokud tedy v bodech 2, 3, 5 a 6 uvažujeme zajištění hákem, výsledné zjednodušené silové 

schéma rozložení sil mezi profilem, hákem a ložnou plochou je zobrazeno na následujícím 

obrázku (Obr. 12). 

Na Obr. 12 je kontakt mezi hákem a I-profilem nahrazen vertikální silou FH, která působí 

seshora dolů kolmo k ložné ploše. Zespod působí normálová síla FN, která je reakcí na tíhovou 

sílu kontejneru. Cílem je určit potřebnou velikost FH, která zajistí, že celková třecí síla bude 

rovna nebo větší než setrvačná síla kontejneru (rovnice 6). Před vlastním výpočtem je nutné 

vzít v úvahu několik zjednodušujících podmínek. 

Zjednodušující podmínky 

• Součinitel tření mezi všemi opěrnými plochami bude stejný. Jelikož kontakt háku 

a I-profilu je ocel–ocel stejně jako kontakt profilu a ložné plochy na přívěsu, bude 

součinitel tření uvažován stejný, a to roven hodnotě 0,175, což je střední hodnota 

z rozmezí 0,15 – 0,20. Tento rozsah je uváděn v literatuře [21] pro součinitel tření za 

klidu pro suchý kontakt ocel–ocel. Nižší hodnotu bereme z důvodu vyšší bezpečnosti, 

jelikož součinitel tření může být nechtěně snížen například vlivem prostředí. 

Obr. 12 Rozložení sil mezi 

profilem, hákem a ložnou plochou 
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• Síla háku nepůsobí přesně ve vertikální ose profilu, nicméně tuto skutečnost 

zanedbáme, tedy zde nevznikají žádné momenty vlivem nerovnoběžností sil. 

• Celková třecí síla může být navýšena dalšími parametry, které neuvažujeme, jako 

například dotykem podélných profilů s kontejnerem. 

• Dotyk kontejneru a přívěsu se ideálně uskutečňuje na všech 6 ložných plochách.  

Teoreticky mohou nastat i výjimečné případy, kdy například nedojde k zajištění 

prostředního mechanismu (bod 2 a 5), jelikož zde bude mezi kontejnerem a ložnými 

plochami například nějaká nečistota, nebo bude tvar kontejneru například mírně 

zdeformovaný. V takovém případě by byl ve funkci pouze zadní mechanismus. Tento 

krajní případ je při provozu nepravděpodobný a používáním nezdeformovaných 

vhodných kontejnerů a následnou kontrolou zajištění před samotným provozem lze tuto 

teoretickou možnost nesprávného zajištění zcela potlačit. Dále se tedy uvažuje ideální 

případ – 6 ložných ploch. 

Výpočet velikosti síly mezi hákem a profilem 

Vycházíme z rovnice: 

𝐹𝑇𝐶 =  𝐹𝑇𝐺 + 𝐹𝑇𝐻              (8) 

Kde: FTC [N] celková třecí síla mezi kontejnerem a přívěsem 

 FTG [N] třecí síla způsobená tíhovou silou kontejneru 

 FTH [N] celková třecí síla způsobená háky 

Dále můžeme do vztahu (8) dosadit: 

𝑚𝑘 . 𝑎𝑟 =  𝑚𝑘 . 𝑔 . µ𝑜 + 4 . 2 . 𝐹𝐻1 . µ𝑜           (9) 

Kde: µo   [–]  součinitel tření za klidu pro suchý kontakt ocel – ocel 

 FH1 [N] potřebná zajišťovací síla na jeden hák při akceleraci 

Nyní je na místě popis výpočtu celkové třecí síly způsobené háky. Háky působí v místech 2, 3, 

5 a 6, proto tedy ve vzorci (9) figuruje konstanta 4. Podle Obr. 12, pokud hák působí silou 

seshora, vyvolá dole silovou reakci, vzniká zde tedy tření mezi hákem a profilem, a dále tření 

mezi ložnou plochou a profilem. Obě tato tření vznikla působením síly o velikosti FH1 mezi 

plochami se součinitelem tření µo. Princip je obdobný jako u kotoučové brzdy, kde na brzdový 

kotouč působí z obou stran stejně velká síla, následně zde vznikají dvě třecí síly. 

Vyjádřením neznámé FH1 z rovnice 9 a následným dosazením dostaneme: 

𝐹𝐻1 = 
𝑚𝑘 . 𝑎𝑟 − 𝑚𝑘 .  𝑔 . µ𝑜

8 .  µ𝑜
= 

22 850 .  2,5−22 850 .  9,81 .  0,175

8 .  0,175
= 12 783,8 𝑁               (10) 

Pro zajištění kontejneru proti posunutí vzad vlivem setrvačných sil při rozjezdu soupravy je 

tedy nutno kontejner zajistit háky, kde síla mezi jedním hákem a profilem bude rovna nebo 

větší než hodnota 12 783,8 N.  
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5.3 JÍZDA V OBLOUKU ZA PŮSOBENÍ VĚTRU 

Při průjezdu zatáčkou nebo například při vyhýbacím manévru je nutné brát v úvahu působení 

setrvačných sil v příčném směru, tedy ve směru kolmém na směr jízdy. Jelikož při brzdění 

přívěsu je kontejner opřen o dorazové plochy a při akceleraci zde není dosahováno velkých 

zrychlení, tak nejdůležitějším a nejkritičtějším jízdním režimem z hlediska možného posuvu či 

pádu kontejneru je jízda v oblouku za působení větru (porovnání všech stavů bude na konci této 

kapitoly). Kombinované zatížení při jízdě obloukem za působení větru je znázorněno na 

Obr. 13. 

 

5.3.1 VLIV SETRVAČNÉ SÍLY PŘI JÍZDĚ OBLOUKEM 

Na náklad při jízdě obloukem působí setrvačné síly, nebo by se také dalo říci odstředivé síly. 

Za působiště těchto sil můžeme považovat těžiště nákladu. Velikost závisí na poloměru 

oblouku, hmotnosti nákladu a na rychlosti průjezdu. Základní vztah pro výpočet velikosti 

setrvačné (odstředivé) síly v příčném směru je následující: 

𝐹𝑜 = 𝑚𝑘 . 𝑎𝑦 = 
𝑚𝑘 .  𝑣2

𝑟
            (11) 

kde: Fo [N]  setrvačná (odstředivá) síla 

 ay [m.s-2] příčné zrychlení 

 v [m.s-1] rychlost pohybu jízdní soupravy 

 r [m]  poloměr zatáčky 

 

Obr. 13 Kombinované zatížení při jízdě obloukem za působení větru 



BRNO 2019 

 

 

33 
 

POTŘEBNÁ VELIKOST ZAJIŠŤOVACÍ SÍLY 

 
Pro stanovení velikosti příčného zrychlení je nutné vycházet z výsledků měření, které byly 

provedeny v praktickém provozu. Dle literatury [1] je prokázáno, že je v provozu využíváno 

nižších hodnot příčného zrychlení, než by umožňoval stav techniky. Tuto skutečnost lze 

opodstatnit psychologickou bariérou, která normálním řidičům zabraňuje použití vyšších 

příčných zrychlení při jízdě vysokou rychlostí. Křivka závislosti je zobrazena na Obr. 14. [1] 

Jak je patrné z Obr. 14, maximální velikost dosahovaných příčných zrychlení v provozu je cca 

4,1 m.s-2. Do výpočtu bude dosazena tato hodnota. 

Dosazením této hodnoty příčného zrychlení do vztahu (11) získáme velikost setrvačné 

(odstředivé) síly: 

𝐹𝑜 = 𝑚𝑘 . 𝑎𝑦 = 22 850 . 4,1 = 93 685 𝑁           (12) 

Tedy velikost setrvačné síly, která působí v těžišti nákladu při jízdě obloukem, směrem od 

středu oblouku, je 93 685 N. 

Obr. 14 Příčná zrychlení dosahovaná v provozu [1] 
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5.3.2 VLIV PŮSOBENÍ VĚTRU PŘI JÍZDĚ OBLOUKEM 

Posouzení zatížení na kontejner vlivem větru je poměrně komplikovanou záležitostí vzhledem 

k charakteru jeho působení. Obecně vítr může působit všemi směry a různými rychlostmi, 

nicméně pro tuto kapitolu bude důležitým nejméně příznivý stav, při kterém vítr působí 

vodorovně a ve směru působení setrvačné (odstředivé) síly, neboť se silové účinky na náklad 

sečtou. 

U zatížení větrem se obvykle uvažují dvě složky, statická a dynamická. Statickou složku 

charakterizuje tlak, sání nebo tření. Dynamickou složku lze uvažovat u větších objektů, které 

mají větší plochu, na kterou vítr působí. Veškeré podstatné informace by měly být v normě 

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení 

větrem. Tato přepracovaná edice normy byla vydána v roce 2013. [22] 

Z Obr. 15 je patrné, že maximální vyskytující se referenční rychlost větru je 36 m.s-1, nicméně 

tuto maximální hodnotu stanoví zpracovatel mapy. Nejčastěji se vyskytující referenční rychlostí 

větru na území ČR je oblast II (25 m.s-1) a dále druhou nejčastější rychlostí je oblast III 

(27,5 m.s-1). Pro další výpočty je zvolena hodnota referenční rychlosti větru 28 m.s-1. 

Dále je nutné určit charakteristickou střední rychlost větru: 

𝑣𝑚 = 𝑐𝑟 . 𝑐𝑜 . 𝑣𝑏                       (13) 

Kde: vm [m.s-1] charakteristická střední rychlost větru 

 cr   [–]  součinitel drsnosti terénu 

 co  [–]  součinitel orografie (horopisu) 

 vb  [m.s-1] základní referenční rychlost větru 

Obr. 15 Větrná mapa ČR dle [22] 
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Přičemž: 

𝑣𝑏 = 28 𝑚. 𝑠−1 

𝑐𝑜 = 1        

𝑐𝑟 = 𝑘𝑟 . 𝑙𝑛 (
𝑧

𝑧𝑜
)                     (14) 

Kde: kr [–]  součinitel terénu 

 z  [m]  výška nad terénem 

 zo [m]  minimální výška (určíme dle literatury [22])         

Přičemž: 

𝑘𝑟 = 0,19 . (
𝑧𝑜

0,05
)0,07           (15) 

Pro další výpočty jsou zvoleny dle literatury [22] tyto následující hodnoty: 

𝑧 = 2 

𝑧𝑜 = 0,05 

Tedy dosazením do vztahu (15) dostaneme: 

𝑘𝑟 = 0,19 . (
𝑧𝑜

0,05
)0,07 = 0,19 . (

0,05

0,05
)0,07 = 0,19       (16) 

Zpětným dosazením hodnoty ze vztahu (16) do vztahu (14) dostaneme: 

𝑐𝑟 = 𝑘𝑟 . 𝑙𝑛 (
𝑧

𝑧𝑜
) = 0,19 . 𝑙𝑛 (

2

0,05
) = 0,7009        (17) 

Nyní dosazením do vztahu (13) získáme charakteristickou střední rychlost větru: 

𝑣𝑚 = 𝑐𝑟 . 𝑐𝑜 . 𝑣𝑏 = 0,7009 . 1 . 28 = 19,62 𝑚. 𝑠−1        (18) 

Pro další výpočty je důležitý maximální charakteristický tlak větru: 

𝑞𝑝 = (1 + 7 . 𝑙𝑣) . 
1

2
 . 𝜌 . 𝑣𝑚

2            (19) 

Kde: qp  [N.m-2] maximální charakteristický tlak větru 

(1+7.lv) [–]  vliv turbulencí 

 ρ  [kg.m-3] měrná hmotnost vzduchu 

Doporučená hodnota pro měrnou hmotnost vzduchu dle [22] je 1,25 kg.m-3. 
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Přičemž: 

𝑙𝑣 = 
𝑘1

𝑐𝑜 .  ln (
𝑧

𝑧𝑜
)
                    (20) 

Kde: k1 [–]  součinitel turbulence (doporučená hodnota dle [22] je 1) 

Tedy dosazením známých hodnot do vztahu (20) získáme: 

𝑙𝑣 = 
𝑘1

𝑐𝑜 .  ln (
𝑧

𝑧𝑜
)
 =  

1

1 .  ln ( 2
0,05

)
 = 0,271085         (21) 

Dále dosazením hodnoty ze vztahu (21) do vztahu (19) obdržíme: 

𝑞𝑝 = (1 + 7 . 𝑙𝑣) . 
1

2
 . 𝜌 . 𝑣𝑚

2  = (1 + 7 . 0,271085) . 0,5 . 1,25 . 19,622 = 697,13 𝑁. 𝑚−2  (22) 

Pro výpočet tlaku větru působícího na vnější povrchy platí: 

𝑤𝑒 = 𝑞𝑝 . 𝑐𝑝𝑒             (23) 

Kde: we  [N.m-2] tlak větru působícího na vnější povrchy 

cpe  [–]  součinitel vnějšího tlaku 

Součinitel vnějšího tlaku pro plochy větší než 10 m2 je dle [22] roven 0,8. 

Dosazením do vztahu (23) získáme velikost tlaku větru působícího na vnější povrchy: 

𝑤𝑒 = 𝑞𝑝 . 𝑐𝑝𝑒 = 691,13 . 0,8 = 557,704 𝑁. 𝑚−2        (24) 

Nyní známe velikost tlaku, který působí na stěnu kontejneru, ovšem pro výpočet celkové síly, 

kterou tento tlak vyvolá, je nutné vypočítat plochu stěny kontejneru. 

Jelikož celková síla je definována jako tlak krát plocha, na kterou působí, tak pro nejméně 

optimální případ z hlediska zatěžování, budeme uvažovat největší rozměry kontejneru, čímž 

dosáhneme maximální hodnoty síly, která na kontejner při jízdě obloukem působí. 

Rozměry kontejneru: hk = 2,5 m výška kontejneru 

   lk = 7,4 m délka kontejneru (vnější) 

Tedy celková plocha stěny, na kterou působí tlak od větru je: 

𝑆𝑘 = 𝑙𝑘 . ℎ𝑘 = 7,4 . 2,5 = 18,5 𝑚2          (25) 

Konečná celková síla, která působí na tuto stěnu vlivem větru je: 

𝐹𝑣𝑖𝑡𝑟 = 𝑤𝑒 .  𝑆𝑘 = 557,704 . 18,5 = 10 317,524 𝑁        (26) 

Sílu, kterou působí vítr na stěnu kontejneru, lze chápat jako rovnoměrně rozložené plošné 

zatížení. Pro výslednou potřebnou zajišťovací sílu háku je možné vyjádřit toto plošné zatížení 

(plošné zatížení od větru i plošné zatížení od tíhového zrychlení) jako samostatnou sílu působící 

v těžišti. Pro tíhové zrychlení je působištěm těžiště kontejneru, pro sílu od větru je působištěm 

těžiště plochy stěny kontejneru. 
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Pro výpočet potřebné velikosti zajišťovací síly lze vycházet ze zjednodušeného modelu. 

Vazby A a B (Obr. 16) také představují klopné hrany. Při nahrazení liniového zatížení od větru 

samostatnou silou, která má působiště v těžišti plochy boční stěny kontejneru a při uvolnění 

vazeb, dostaneme následující zjednodušující model (Obr. 17). 

 

Obr. 16 Zjednodušený model zatížení kontejneru při jízdě 

obloukem za působení větru 

Obr. 17 Zjednodušený model zatížení kontejneru při jízdě 

obloukem za působení větru – náhrada vazeb 
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Pro vyjádření neznámých reakcí je nutné sepsat rovnice silové a momentové rovnováhy. 

∑ 𝐹𝑥 = 0             (27) 

𝐹𝑜 + 𝐹𝑣𝑖𝑡𝑟 − 𝑅𝐴𝑋 = 0            (28) 

∑ 𝐹𝑦 = 0             (29) 

−𝐹𝑔 + 𝑅𝐴𝑌  + 𝑅𝐵𝑌 = 0           (30) 

∑ 𝑀𝐴 = 0             (31) 

−𝐹𝑜 . 
ℎ𝑘

2
 + 𝐹𝑔 . 

𝑏

2
 + 𝐹𝑣𝑖𝑡𝑟 . 

ℎ𝑘

2
 + 𝑅𝐵𝑌 . 𝑏 = 0         (32) 

Neznámou RAX lze vypočítat z rovnice (28) následovně: 

𝑅𝐴𝑋 = 𝐹𝑜 + 𝐹𝑣𝑖𝑡𝑟 = 93 685 + 10 317,524 = 104 002,524 𝑁      (33) 

Nyní je nutné definovat tíhovou sílu kontejneru: 

𝐹𝑔 = 𝑚𝑘 . 𝑔 = 22 850 . 9,81 = 224 158,5 𝑁        (34) 

Další neznámou RBY lze zjistit z rovnice (32): 

𝑅𝐵𝑌 = 
𝐹𝑜 .  

ℎ𝑘
2

 + 𝐹𝑔 .  
𝑏

2
 + 𝐹𝑣𝑖𝑡𝑟 .  

ℎ𝑘
2

𝑏
 = 

93 685 .  
2,5

2
 + 224 158,5 .  

0,983

2
 + 10 317,524 .  

2,5

2

0,983
 = 

= 244 330,679 𝑁            (35) 

A poslední neznámou je RAY, kterou zjistíme z rovnice (30): 

𝑅𝐴𝑌 = 𝐹𝑔 −  𝑅𝐵𝑌 = 224 158,5 − 244 330,679 = −20 172,179 𝑁     (36) 

Dále už stačí ze síly RAY určit potřebnou zajišťovací sílu pro jeden hák: 

𝐹𝐻2 = 
|𝑅𝐴𝑌|

2
 = 

|−20 172,179|

2
 = 10 086,1 𝑁        (37) 

Tedy potřebná zajišťovací síla na jeden hák při průjezdu zatáčkou za současného působení větru 

je 10 086,1 N. 

Z výše uvedeného plyne, že pro akceleraci je potřená zajišťovací síla pro jeden hák 12 783,8 N 

a pro jízdu obloukem za současného působení větru je nutná síla 10 086,1 N. Pro další postup 

v posouzení bezpečnosti je tedy důležitá hodnota zajišťovací síly 12 783,8 N. Touto silou by 

mělo dojít k pevnému spojení kontejneru s přívěsem, které by mělo zajistit bezpečnou přepravu 

po silnici za předpokladu obvyklých provozních režimů.  
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6 ANALÝZA KINEMATIKY ZAJIŠŤOVACÍHO MECHANISMU 

Zajišťovací mechanismus firmy SVAN Chrudim s.r.o. prošel během poslední doby mnohými 

změnami, které změnily samotnou kinematiku tohoto mechanismu. Změnila se také napjatost 

v některých dílech mechanismu, jelikož zde působí jiné síly pod jinými úhly. Napjatost bude 

řešena v dalších kapitolách, v této kapitole bude zkontrolována správná kinematika 

zajišťovacího mechanismu. 

Během vývoje zajišťovacího mechanismu v této firmě byla uvedena do provozu různá řešení, 

která se postupně měnila a zdokonalovala. V této práci bude řešen nejnovější typ, který je touto 

firmou využíván. 

Nejdůležitějšími místy pro kontrolu správné kinematiky zajišťovacího mechanismu je vyosení 

tlačné tyče, zdvih válce a bod dotyku háku a pásnice podélného I-profilu. 

6.1 NEJNOVĚJŠÍ POUŽÍVANÝ TYP ZAJIŠŤOVACÍHO MECHANISMU 

V nejnovějším typu zajišťovacího mechanismu je použit dělený příčník a jsou zde použity dva 

membránové válce, které jsou schopny vyvinout sílu až 12 000 N při tlaku 6,5 bar. Přivedením 

tlakového vzduchu do membránových válců je posouvána tlačná tyč, která přes kinematický 

mechanismus páky a háku zajistí, aby hák dosedl na stojinu I-profilu. Poté, co je hák doražen 

ke stojině, dojde k přetlačení pružiny a hák je posouván směrem dolů, kde dosedne na pásnici 

profilu a tím je kontejner bezpečně připevněn k přívěsu. Na Obr. 18 je zobrazen zajišťovací 

mechanismus při zajištěné poloze.  

Tento typ zajišťovacího mechanismu využívá dvou membránových válců, které pracují 

samostatně (odlišnost oproti předchozím typům). 

 

 

 

Obr. 18 Nejnovější typ zajišťovacího mechanismu 
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Na Obr. 19 je zobrazen detail zajišťovacího mechanismu. 

Na Obr. 20 je zobrazen zjednodušený model zajišťovacího mechanismu.  

Obr. 19 Nejnovější typ zajišťovacího mechanismu – detail mechanismu 

Obr. 20 Zjednodušený model zajišťovacího mechanismu, Legenda: 1 – deska 

membránového válce, 2 – příčník, 3 – tlačná tyč, 4 – čep mezi hákem a tlačnou tyčí, 

5 – hák, 6 – I-profil, 7 – deska háku, 8 – čep mezi pákou a rámem, 9 – páka, 10 – čep 

mezi pákou a hákem, 11 – žebro desky, 12 – pružina 
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6.2 ANALÝZA POHYBU OSY ČEPU 

Tento pohyb je nutné kontrolovat, jelikož u tlačné tyče je maximální povolené vyosení všemi 

směry (± 3°) dle výrobce membránových válců, které používá firma SVAN Chrudim s.r.o. Tyto 

membránové válce mají také omezený zdvih. Dle katalogu výrobce je maximální zdvih 75 mm. 

Při natlakování válců a při působení tlačných tyčí maximální silou je tedy nezbytné, aby zde 

byla dodržena maximální povolená výchylka tlačné tyče dle specifikací výrobce. Taktéž nesmí 

být přesáhnut maximální zdvih membránového válce. Tyto parametry (vyosení a zdvih) se určí 

z kinematické analýzy pohybu osy čepu mezi hákem a tlačnou tyčí (4).  

Pro velikost vyosení tlačné tyče je nutné definovat trajektorii pohybu osy čepu (4) a určit místa 

s maximální výchylkou. Poté je pro tato místa nutné uvážit, jak velkými silami zde působí 

membránový válec. 

Pro kontrolu velikosti zdvihu membránového válce lze vycházet z rozdílu konečné a počáteční 

polohy osy čepu. 

Čerchovaná čára označuje osu membránového válce (viz Obr. 21). 

V počáteční fázi pohybu je výchylka tlačné tyče od osy membránového válce 3°, ovšem zde 

nepůsobí žádné síly. Při pohybu z první fáze do druhé jsou zde síly stále minimální, jelikož hák 

neklade téměř žádný odpor proti pohybu tlačné tyče. 

  

Obr. 21 Počáteční fáze pohybu 
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Přiváděním tlakového vzduchu do membránového válce se vysouvá tlačná tyč (3), která silově 

působí na hák (5). Hák se vlivem tohoto působení začne otáčet kolem osy čepu mezi hákem 

a pákou (10) až do okamžiku, kdy se zastaví o stojinu I-profilu (6). Nyní je mechanismus ve 

druhé fázi (Obr. 22). 

V okamžiku, kdy se hák (5) dotkne stojiny I-profilu (6), se začne dále přetlačovat pružina (12) 

a hák (5) se začne posouvat směrem dolů a zároveň se natáčí. Nyní se otáčí i páka (9) kolem 

osy čepu mezi pákou a rámem (8). Mechanismus se nachází v koncové poloze (Obr. 23). 

 

Obr. 22 Druhá fáze pohybu 

Obr. 23 Poslední fáze pohybu 
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Jak je patrné z Obr. 24, trajektorie osy čepu jde z bodu 1 do bodu 2 a končí v bodě 3. Maximální 

výchylka tlačné tyče od osy membránového válce se nachází v bodě 2. Hodnota výchylky je 

6,908°, ovšem v tomto bodě je ještě síla tlačné tyče minimální. Při dalším nárůstu síly se přetlačí 

pružina a hodnota výchylky tlačné tyče se rychle sníží. Při dosažení maximální síly je výchylka 

tlačné tyče 1,155°, což je v doporučeném rozmezí od výrobce, je to tedy v pořádku. 

Zdvih membránového válce je roven rozdílu vzdáleností zakótovaných na Obr. 24. Rozdíl činí 

64,35 mm. Tato hodnota je nižší než 75 mm. Zdvih membránového válce je dle doporučení 

výrobce dodržen a do maximálního zdvihu zbývá ještě 10,65 mm. 

Tedy hodnota výchylky tlačné tyče při maximální síle je 1,115° (doporučení výrobce ± 3°) 

a hodnota zdvihu membránového válce je 64,35 mm (maximální zdvih je 75 mm). 

  

Obr. 24 Trajektorie osy čepu mezi hákem a tlačnou tyčí 
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6.3 ANALÝZA POHYBU DOTYKOVÉHO BODU HÁKU 

Dalším kontrolovaným pohybem je pohyb dotykového bodu háku. Tento bod je v místě dotyku 

háku a pásnice I-profilu. Při analýze trajektorie tohoto bodu je nutné zkontrolovat, zda je při 

přechodu z první fáze do druhé dostatečná vůle mezi tímto bodem a hranou pásnice 

válcovaného I-profilu. 

Jak je patrné z Obr. 25, při pohybu háku z pozice 1 do pozice 2 hák míjí pásnici I-profilu v určité 

vzdálenosti. Vzdálenost háku od pásnice profilu je v pozici 2 cca 18,9 mm. V místě, kde bod 

dotyku míjí hranu pásnice, je vzdálenost cca 21 mm. Tuto hodnotu lze považovat za dostatečnou 

mezeru při pohybu háku kolem pásnice. 

V této kapitole byl analyzován pohyb zajišťovacího mechanismu. Analýzy potvrdily, že 

trajektorie pohybu háku je v souladu s doporučením výrobce membránového válce, a také že je 

zde bezpečná vzdálenost mezi pohybujícími se součástmi mechanismu, konkrétně mezi hákem 

a pásnicí I-profilu. 

Obr. 25 Trajektorie bodu dotyku háku a pásnice I-profilu 
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7 PEVNOSTNÍ KONTROLA VYBRANÝCH PRVKŮ MECHANISMU 

V mechanismu jako takovém jsou jednotlivé prvky namáhány a je nutné ověřit bezpečnost 

těchto prvků z pevnostního hlediska. Pro zjištění působících sil na dané prvky je nutné 

analyzovat mechanismus ze silového hlediska. K tomuto kroku bude využit zjednodušený 

silový model, pomocí kterého budou sepsány rovnice silových a momentových účinků. 

Výsledné síly a momenty poté budou použity jako vstupní parametry pro pevnostní kontrolu 

dílů. 

7.1 VÝPOČET SÍLY PRUŽINY 

Do zjednodušeného silového modelu je nutné dosadit již definované hodnoty sil a vzdáleností. 

Pro výpočet síly pružiny zavřeného mechanismu je nutné definovat parametry použité pružiny. 

V mechanismu je použita tažná pružina zakončená na obou stranách anglickými oky. 

Materiál pružiny je pružinová ocel 1.1200 (nebo jiným značením EN 10270-1), T.1. Pružina je 

tepelně zpracována, což při označení T.1 znamená, že je žíhána. Žíháním se sníží tvrdost, zvýší 

se tažnost a odstraní se vnitřní pnutí. Základními charakteristikami materiálu je modul pružnosti 

ve smyku G roven 81 500 MPa a pevnost v tahu Rm o velikosti 1850 MPa. Použitá pružina 

v mechanismu je galvanicky pozinkována, díky čemuž získá lepší odolnost proti korozi. 

 

 

Obr. 26 Anglické oko [31] 

Obr. 27 Charakteristické rozměry pružiny [31] 
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Tab.  9 Charakteristické parametry používané pružiny 

Parametr Jednotka Hodnota 

d [mm] 3,6 

De [mm] 32,4 

L0 [mm] 144,2 

LK [mm] 106,4 

LH [mm] 18,9 

R [N.mm-1] 2,52 

Ln [mm] 293,4 

F0 [N] 36 

Fn [N] 411,5 

 

Využitím známých parametrů pružiny lze vypočítat sílu pružiny při otevřeném i zavřeném 

mechanismu. Pro pevnostní kontrolu dalších dílů bude důležité největší namáhání součástí, 

které nastává při zavřeném mechanismu. 

Dále je nutné řešit umístění těchto pružin jako prostorovou záležitost, nikoli plošnou. 

Z plošného schématu je tedy ještě nutné připočítat třetí rozměr a ten započítat do celkové délky 

pružiny. Taktéž je následně nutné promítnou sílu pružiny do požadovaného směru. 

Výpočet síly pružiny při otevřeném mechanismu 

Délka pružiny L1 při otevřeném mechanismu je 214,6 mm. 

𝐹1 = 𝐹0 + 𝑅. (𝐿1 − 𝐿0)           (38) 

𝐹1 = 36 + 2,52. (214,6 − 144,2) = 213,4 𝑁 

Celková síla, která působí v dané rovině (například dle Obr. 28), je 205 N. 

Výpočet síly pružiny při zavřeném mechanismu 

Délka pružiny L2 při zavřeném mechanismu je 290,6 mm. 

𝐹2 = 𝐹0 + 𝑅. (𝐿2 − 𝐿0)           (39) 

𝐹2 = 36 + 2,52. (290,6 − 144,2) = 404,9 𝑁 

Celková síla, která působí v dané rovině, je 396 N. 

Jelikož je každá páka osazena dvěma pružinami, je nutné hodnotu síly vynásobit dvěma. 

Celková síla od pružin Fp při zavřeném mechanismu, která je v místě pro uchycení pružin, je 

tedy rovna 2 x 396 N = 792 N. 
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7.2 VÝPOČET SILOVÝCH ÚČINKŮ V MECHANISMU 

Nejprve je nutné navrhnout vhodný zjednodušující model, kterým nahradíme skutečný 

mechanismus. Popis modelu (Obr. 28) je následující. Síla od membránového válce FV působí 

na hák (1) přes rotační vazbu čepu V. Hák je opřen ve vazbě A, která nahrazuje dotyk háku 

a I-profilu. Dále mezi hákem (1) a pákou (2) je rotační vazba B. Páka (2) je uložena otočně ve 

vazbě C, která nahrazuje čep mezi pákou (2) a rámem (3). Na konci páky (2) je vazba P, ve 

které působí síla od pružiny Fp. Pružina je uchycena mezi koncem páky (2) a rámem (3). Síla 

membránového válce mechanismus zavírá a síla pružiny má opačný účinek. Ovšem síla pružiny 

je zde v porovnání s velikostí síly válce minimální, ale z hlediska kinematiky je důležitá. Pro 

naše potřeby je důležité vypočítat reakční sílu ve vazbě A ve směru y, neboť tato síla 

zabezpečuje pevné spojení kontejneru a ložné plochy přívěsu. Také je nutné určit síly v dalších 

vazbách, protože je potřeba provést pevnostní kontrolu čepů. 

Pro výpočet všech reakcí ve vazbách použijeme metodu uvolňování, která využívá vlastnost 

soustavy ve statické rovnovážné poloze (je-li soustava ve statické rovnovážné poloze, musí být 

ve statické rovnovážné poloze každý člen soustavy). 

 

 

 

Obr. 28 Zjednodušený silový model mechanismu 
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Hák (1) – rovnice statické rovnováhy 

Rovnováhy sil ve směru x 

−𝑅𝐴𝑥 − 𝑅𝐵𝑥 + 𝐹𝑉  . 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 0           (40) 

Rovnováha sil ve směru y 

𝑅𝐴𝑦 − 𝑅𝐵𝑦 + 𝐹𝑉  . 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 0           (41) 

Rovnováha momentů ve směru z kolem bodu A 

−𝑅𝐵𝑥 .  𝑦12 − 𝑅𝐵𝑦 .  𝑥12 + 𝐹𝑉 . 𝑟𝑉 = 0         (42) 

V těchto rovnicích jsou proměnné x12, y12, rV apod. charakteristickými rozměry jednotlivých 

dílů. 

  

Obr. 29 Hák – uvolnění vazeb 
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Páka (2) – rovnice statické rovnováhy 

Rovnováha sil ve směru x 

−𝑅𝐶𝑥 + 𝑅𝐵𝑥 − 𝐹𝑃 . 𝑐𝑜𝑠𝛽 = 0                      (43) 

Rovnováha sil ve směru y 

𝑅𝐶𝑦 + 𝑅𝐵𝑦 + 𝐹𝑃 . 𝑠𝑖𝑛𝛽 = 0           (44) 

Rovnováha momentů ve směru z kolem bodu C 

−𝐹𝑃 . 𝑟𝑃 − 𝑅𝐵𝑦 . 𝑥21 + 𝑅𝐵𝑥 . 𝑦21 = 0          (45) 

Nyní z rovnice (42) vyjádříme RBx 

𝑅𝐵𝑥 = 
𝐹𝑉 .  𝑟𝑉 − 𝑅𝐵𝑦 .  𝑥12 

𝑦12
           (46) 

Následně dosadíme RBx do rovnice (45) a vyjádříme RBy 

𝑅𝐵𝑦 = 

𝐹𝑉 .  𝑟𝑉 .  𝑦21
𝑦12

 − 𝐹𝑃 .  𝑟𝑃

𝑥21 + 
𝑥12 .  𝑦21

𝑦12

           (47) 

 

 

Obr. 30 Páka – uvolnění vazeb 
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Nyní můžeme dosadit do vztahu (47) a vypočítat reakci RBy 

𝑅𝐵𝑦 = 

12000 .  103,24 .  77,76

157,21
 − 792 .  166,84

18,79 + 
17,17 .  77,76

157,21

 = 17 617,2 𝑁 

Z rovnice (41) vyjádříme neznámou RAy 

𝑅𝐴𝑦 = 𝑅𝐵𝑦 − 𝐹𝑉  . 𝑠𝑖𝑛𝛼                      (48) 

Dosazením hodnoty RBy do vztahu (48) získáme hodnotu reakce RAy 

𝑅𝐴𝑦 = 17 617,2 − 12000 . sin 8,155° = 15 915 𝑁 

Tedy výsledná zajišťovací síla je 15 915 N. Při porovnání s vypočtenou minimální potřebnou 

zajišťovací silou ze vztahu (37) je tato síla na zajištění kontejneru dostatečná. Minimální 

potřebná zajišťovací síla je 12 783,8 N. 

𝑅𝐴𝑦 ≥ 𝐹𝐻2    →      15 915 𝑁 ≥ 12 783,8 𝑁   →      𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸                    (49) 

Zajišťovací síla má tedy vyhovující hodnotu, a ještě je zde určitá rezerva. 

Pro pevnostní výpočty mechanismu je nezbytné dopočítat všechny ostatní neznámé hodnoty, 

které se vyskytují v rovnicích statické rovnováhy. 

Bod A – reakční síly 

Sílu RAx vypočteme ze vztahu (40) 

𝑅𝐴𝑥 = 𝐹𝑉  . cos 𝛼 − 𝑅𝐵𝑥 = 12 000 . cos 8,155° − 5 956,3 = 5 922,4 𝑁     (50) 

Síla RAy byla již vypočítána ze vztahu (48), pro přehlednost je uvedena znovu 

𝑅𝐴𝑦 = 15 915 𝑁 

Bod B – reakční síly 

Sílu RBx vypočteme dosazením do vztahu (46) 

𝑅𝐵𝑥 = 
𝐹𝑉 .  𝑟𝑉 − 𝑅𝐵𝑦 .  𝑥12 

𝑦12
 = 

12 000 .  103,24 − 17 617,2 .  17,17

157,21
 = 5 956,3 𝑁    (51) 

Síla RBy byla již vypočítána ze vztahu (47), pro přehlednost je uvedena znovu 

𝑅𝐵𝑦 = 17 617,2 𝑁 
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Bod C – reakční síly 

Sílu RCx vypočteme ze vztahu (43) 

𝑅𝐶𝑥 = 𝑅𝐵𝑥 − 𝐹𝑃 . cos 𝛽 = 5 956,3 − 792 . cos 6,202° = 5 168,9 𝑁     (52) 

Sílu RCy vypočteme ze vztahu (44) 

𝑅𝐶𝑦 = −𝑅𝐵𝑦 − 𝐹𝑃 . sin 𝛽 = −17 617,2 − 792 . sin 6,202° = −17 702,8 𝑁    (53) 

Jelikož je hodnota reakce RCy záporná, působí opačným směrem, než byla původně zvolena. 

V tabulce Tab. 10 jsou přehledně zobrazeny výsledky všech vypočtených a vstupních sil. Jsou 

uvedeny v absolutních hodnotách a v jednotkách N. 

Tab.  10 Shrnutí výsledků silové analýzy 

Síly vstupující do mechanismu   

FV 12 000   

FP 792   

Síly vypočtené   

RAx 5 922,4   

RAy 15 915   

RBx 5 956,3 
RB 18 597 

RBy 17 617,2 

RCx 5 168,9 
RC 18 442 

RCy 17 702,8 
 

Jak již bylo řečeno, zajišťovací síla stávajícího mechanismu je dostatečná vzhledem 

k vypočtené potřebné zajišťovací síle. V dalších kapitolách budou zkontrolovány vybrané 

součásti stávajícího mechanismu a následně bude provedena případná nutná optimalizace 

mechanismu. Případně bude dále provedena znovu pevnostní kontrola optimalizovaného řešení. 

Veškerá doporučení výrobců (výchylka tlačné tyče, zdvih válce apod.) jsou vyhovující. 
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7.3 PEVNOSTNÍ KONTROLA ČEPŮ 

Použité čepy je nutné zkontrolovat zejména v oblasti dovoleného napětí na otlačení, 

dovoleného napětí v ohybu a dovoleného napětí ve smyku. Hodnoty dovolených napětí 

použitých materiálů jednotlivých dílů jsou dle [21] uvedeny v následující tabulce Tab. 11. 

Hodnoty v tabulce jsou průměrné hodnoty z uvedených intervalů dovolených napětí. Uváděné 

hodnoty dovolených napětí jsou již s bezpečností 1,5 až 2. 

Tab.  11 Dovolená napětí použitých materiálů 

Materiál 
Dovolený tlak na 
otlačení pD [MPa] 

Dovolené ohybové 
napětí σD [MPa] 

Dovolené smykové 
napětí τD [MPa] 

11 373 125 137,5 80 

11 600 190 210 125 

 

Čep 1 (č. v. 20-02-00) 

Tento čep je umístěn ve vazbě B, mezi hákem a pákou (viz Obr. 28). Materiál čepu, háku i páky 

je ocel 11 373 a velikost působící reakce je RB = 18 597 N. Charakteristické rozměry pro tento 

spoj jsou zobrazeny na Obr. 31. 

Smykové napětí 

𝜏𝐵 = 
2 .  𝑅𝐵

𝜋 .  𝑑𝐵
2                      (54) 

𝜏𝐵 = 
2 .  18 597

𝜋 .  252  = 18,943 𝑀𝑃𝑎 

𝜏𝐵 ≤ 𝜏𝐷    →  𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒           (55) 

  

Obr. 31 Čep 1 – rozměry spoje 
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Ohybové napětí 

Ohybové napětí zde není nutné kontrolovat, jelikož ohybový moment zde není významný. 

Takovéto čepové spoje se kontrolují pouze na smykové napětí čepu a na otlačení jednotlivých 

součástí. 

Tlak v páce 

𝑝𝑃𝐵 = 
𝑅𝐵

𝑑𝐵 .  𝑣2
             (56) 

𝑝𝑃𝐵 = 
18 597

25 .  40
 = 18,597 𝑀𝑃𝑎 

𝑝𝑃𝐵 ≤ 𝑝𝐷    →  𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒           (57) 

Tlak v háku 

𝑝𝐻𝐵 = 
𝑅𝐵

2 .  𝑑𝐵 .  𝑣1
                             (58) 

𝑝𝐻𝐵 = 
18 597

2 .  25 .  25
 = 14,878 𝑀𝑃𝑎 

𝑝𝐻𝐵 ≤ 𝑝𝐷    →  𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒           (59) 

Tento čepový spoj vyhovuje pevnostním požadavkům. 

Čep 2 

Tento čep je umístěn ve vazbě C, mezi rámem (příčník) a pákou (viz Obr. 28). Materiál čepu je 

ocel 11 600 a materiál páky i příčníku je 11 373. Velikost působící reakce je RC = 18 442 N. 

Charakteristické rozměry pro tento spoj jsou zobrazeny na Obr. 32. 

 

Obr. 32 Čep 2 – rozměry spoje 
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Smykové napětí 

𝜏𝐶 = 
2 .  𝑅𝐶

𝜋 .  𝑑𝐶
2             (60) 

𝜏𝐶 = 
2 .  18 442

𝜋 .  242  = 20,383 𝑀𝑃𝑎 

𝜏𝐶 ≤ 𝜏𝐷    →  𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒           (61) 

Ohybové napětí 

Jelikož v tomto spoji má ohybové napětí jiný charakter než u čepu 1 nebo čepu 3, je pro výpočet 

ohybového momentu zvolen program MaFoDeM, který pracuje na principu maticové formy 

deformační metody. V programu je čep nahrazen prutem o stejných vlastnostech. Dále je tento 

prut uložen na dvou podporách, které jsou svým charakterem spíše vetknutími. Zamezují posun 

v ose x a y, taktéž zamezují natočení prutu ve styčnících. Takto definovaný prut je zatížen 

liniovým zatížením. Zjednodušený model je zobrazen na Obr. 33. 

Při zadání požadovaných vstupních parametrů do programu lze zobrazit průběh ohybového 

momentu. Taktéž lze exportovat vypočtená data ve formátu csv, který lze otevřít například 

v Microsoft Excelu. Z těchto dat byl vytvořen graf průběhu ohybového momentu (Obr. 34). 

 

Obr. 33 Zjednodušený model zatížení čepu 2 
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Obr. 34 Průběh ohybového momentu čepu 2 
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Maximální ohybový moment je MO = 378 061 Nmm. 

Nyní vypočítáme ohybové napětí v místě maximálního ohybového momentu následovně 

𝜎𝑂𝐶 = 
𝑀𝑂

𝑊𝑂
 = 

32 .  𝑀𝑂

𝜋 .  𝑑𝐶
3             (62) 

𝜎𝑂𝐶 = 
32 .  378 061

𝜋 .  243  = 278,566 𝑀𝑃𝑎 

 𝜎𝑂𝐶 ≰ 𝜎𝐷    →  𝑛𝑒𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒                      (63) 

Maximální ohybové napětí na čepu 2 je 278,566 MPa a dovolené ohybové napětí daného 

materiálu je 210 MPa, čep 2 tedy nevyhovuje pevnostním požadavkům. Možným řešením je 

buď zvětšit průměr čepu, nebo použít vhodnější typ materiálu. Jako možné materiály jsou 

zvoleny 11 373, 11 600 a 11 700. Materiál 11 700 má dovolený tlak na otlačení 260 MPa, 

dovolené ohybové napětí 287,5 MPa a dovolené smykové napětí 157,5 MPa. V následující 

tabulce Tab. 12 jsou shrnuty 3 varianty řešení. 

Tab.  12 Možné varianty řešení pro čep 2 

Číslo 
varianty 

Materiál 
Dovolené 

ohybové napětí 
σD [MPa] 

Vypočtený minimální 
potřebný průměr 

čepu [mm] 

Zvolený 
průměr 

čepu [mm] 

Ohybové 
napětí 
[MPa] 

1 11 373 137,5 30,410 32 118,001 

2 11 600 210 26,407 28 176,150 

3 11 700 287,5 23,782 24 278,566 

 

Jak je patrné z tabulky Tab. 12, při použití materiálu 11 700 lze zachovat rozměry čepového 

spoje, což je z hlediska nákladů nejspíše nejlepším řešením. Jako nové řešení je tedy zvolena 

varianta číslo 3. Jelikož jsou vlastnosti materiálu 11 700 lepší než u materiálu 11 373, tak i první 

kontrola na smykové napětí by byla vyhovující. Dále budeme pokračovat pro novou variantu 

čepu, tedy s původním rozměrem, avšak s použitým materiálem 11 700. 

Tlak v páce 

𝑝𝑃𝐶 = 
𝑅𝐶

𝑑𝐶 .  𝑣3
             (64) 

𝑝𝑃𝐶 = 
18 442

24 .  40
 = 19,21 𝑀𝑃𝑎 

𝑝𝑃𝐶 ≤ 𝑝𝐷    →  𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒           (65) 

Tlak v příčníku 

𝑝𝐻𝐶 = 
𝑅𝐶

2 .  𝑑𝐶 .  𝑣4
             (66) 
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𝑝𝐻𝐶 = 
18 442

2 .  24 .  17
 = 22,6 𝑀𝑃𝑎 

𝑝𝐻𝐶 ≤ 𝑝𝐷    →  𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒           (67) 

Tento upravený čepový spoj vyhovuje pevnostním požadavkům. 

Čep 3 

Tento čep je umístěn ve vazbě V, mezi hákem a úchytem na konci tlačné tyče (viz Obr. 28). 

Materiál čepu je ocel 11 373 a materiál úchytu v místě dotyku s čepem je 11 523. Materiál 

11 523 má dovolený tlak na otlačení 135 MPa, dovolené ohybové napětí 220 MPa a dovolené 

smykové napětí 80 MPa. Velikost působící síly je FV = 12 000 N. Charakteristické rozměry pro 

tento spoj jsou zobrazeny na Obr. 35. 

Smykové napětí 

𝜏𝑉 = 
2 .  𝐹𝑉

𝜋 .  𝑑𝑉
2              (68) 

𝜏𝑉 = 
2 .  12 000

𝜋 .  162  = 29,842 𝑀𝑃𝑎 

𝜏𝑉 ≤ 𝜏𝐷    →  𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒           (69) 

Ohybové napětí 

Ohybové napětí stejně jako u čepu 1 má nevýznamný charakter pro tento čepový spoj. Tento 

spoj je tedy opět kontrolován pouze na smykové napětí čepu a na otlačení všech součástí. 

Tlak v úchytu na konci tlačné tyče 

𝑝𝑃𝑉 = 
𝐹𝑉

𝑑𝑉 .  𝑣6
             (70) 

Obr. 35  Čep 3 – rozměry spoje 
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𝑝𝑃𝑉 = 
12 000

16 .  40
 = 18,75 𝑀𝑃𝑎 

𝑝𝑃𝑉 ≤ 𝑝𝐷    →  𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒           (71) 

Tlak v háku 

𝑝𝐻𝑉 = 
𝐹𝑉

2 .  𝑑𝑉 .  𝑣5
             (72) 

𝑝𝐻𝑉 = 
12 000

2 .  16 .  25
 = 15 𝑀𝑃𝑎 

𝑝𝐻𝑉 ≤ 𝑝𝐷    →  𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒           (73) 

Tento čepový spoj vyhovuje pevnostním požadavkům. 

7.4 PEVNOSTNÍ KONTROLA HÁKU 

Použitým materiálem háku je ocel 11 373. Dále jsou uvedeny materiálové charakteristiky 

tohoto materiálu. 

Ocel S235 JR (11 373) – materiálové charakteristiky 

Výpočet mezních stavů únosnosti dle ČSN 73 1401 [23] 

• Dolní mez kluzu      𝑅𝑒 = 235 𝑀𝑃𝑎 

• Dílčí součinitel spolehlivosti materiálu   𝛾𝑀 = 1,15 

• Dynamický součinitel      𝑘𝐷 = 1,50 

• Hodnota návrhové pevnosti oceli získaná z meze kluzu 𝑓𝑦𝑑 

• Dovolené napětí obsahující dynamický součinitel  𝑓𝐷 

Hodnota návrhové pevnosti 

𝑓𝑦𝑑 = 
𝑅𝑒

𝛾𝑀
 = 

235

1,15
 = 204 𝑀𝑃𝑎          (74) 

Dovolené napětí obsahující dynamický součinitel 

𝑓𝐷 = 
𝑓𝑦𝑑

𝑘𝐷
 = 

204

1,50
 = 136 𝑀𝑃𝑎          (75) 

Hodnota návrhové pevnosti fD je zvolena jako porovnávací napětí pro výsledky pevnostní 

analýzy háku i páky. 
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7.4.1 HÁK – OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

Hák kontrolujeme v koncové fázi pohybu, kdy jsou síly v mechanismu maximální. Síly 

působící na hák jsou znázorněny na Obr. 36. 

Předpokládaným místem největšího napětí je přechod mezi tělem háku a špičkou háku, tedy 

zaoblení v pomyslné oblasti mezi vazbou A a V. 

Volba okrajových podmínek (vazby, zatížení apod.) pro výpočtový model je velice důležitou 

částí, neboť právě zde je nutné dodržet takové podmínky, které se co nejvíce přibližují reálnému 

zatěžování celé součásti v provozu. 

Pevnostní kontrola byla prováděna v programu ANSYS 18.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36 Hák – působení vnějších sil 
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Na Obr. 37 je možno vidět aplikování okrajových podmínek na výpočtovém modelu. Pevná 

vazba byla aplikována na modře vyznačenou plochu, neboť právě zde dochází ke kontaktu háku 

a profilu. V místě B působí síla od tlačné tyče pod přesně zadaným úhlem. Další síla působí 

v místě C, což reprezentuje reakci od čepu, který je mezi pákou a hákem. Síla je zde opět 

zadávána pomocí velikosti a směru působení. 

Dále byla vytvořena konečnoprvková síť pomocí objemových prvků. Objemové prvky jsou 

v tomto případě vhodné zejména pro tvarovou různorodost součásti.  

Program ANSYS umožňuje značnou automatizaci generace sítě. V praxi to znamená, že 

základní síť je možné získat velice rychle. Následně lze tuto síť pomocí funkcí přizpůsobit 

požadavkům uživatele. Metoda pro generování sítě byla zvolena jako „Automatic“, což 

znamená, že program sám určí, zda je v daném místě vhodnější použít například čtyřstěny, 

šestistěny či metodu sweep, která zajistí takovou diskretizaci objemu, že zajistí konvergenci 

řešení a zbytečně nenavyšuje složitost výpočtu. Pro pevnostní výpočet bylo vyzkoušeno využití 

sítě vytvořené pomocí metody čtyřstěnů a také pomocí šestistěnů. Obě metody měly obdobné 

výsledky při zachování jemnější sítě v předpokládaných problémových oblastech. Pro další 

postupy byla zvolena sít skládající se ze čtyřstěnů. 

 

 

 

Obr. 37 Hák – okrajové podmínky 
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7.4.2 HÁK – KONEČNOPRVKOVÁ SÍŤ 

V místě děr pro čepy a také v předpokládaném místě největšího napětí je síť zjemněna, aby 

výsledky byly co nejpřesnější. Počet uzlů v síti je 143 793 a počet elementů je 93 418. Velikost 

elementů mimo zjemněné oblasti je 5 mm. 

Na Obr. 38 je zobrazena zvolená a vytvořená konečnoprvková síť. 

Zadáním veškerých potřebných vstupních údajů byla dokončena přípravná část a nyní lze přejít 

k vlastnímu pevnostnímu výpočtu. 

  

Obr. 38 Hák – konečnoprvková síť 
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7.4.3 HÁK – VÝSLEDKY MKP ANALÝZY 

Pevnostní analýza potvrdila predikci chování součásti a maximální napětí bylo detekováno 

v místě zaoblení. Výsledné napětí, které je vypočteno pevnostní analýzou, je redukované napětí 

dle podmínky HMH – von Misses Stress (v programu ANSYS uváděno jako Equivalent 

(von-Misses) Stress). Na Obr. 39 je zobrazeno rozložení napětí na součásti. 

Výsledky analýzy MKP: 

- Maximální napětí (Obr. 39)     111,3 MPa 

Nejvíce namáhaným místem je tedy predikovaná oblast nejvyššího napětí v místě zaoblení. Hák 

je z materiálu 11 373. Nejvyšší napětí nepřesahuje hodnotu dovoleného napětí s uvažováním 

dynamického součinitele fD. 

 

 

 

  

Obr. 39 Hák – výsledky MKP analýzy, redukované napětí dle HMH 



BRNO 2019 

 

 

62 
 

PEVNOSTNÍ KONTROLA VYBRANÝCH PRVKŮ MECHANISMU 

 
7.5 PEVNOSTNÍ KONTROLA PÁKY 

Materiál páky je obdobně jako v případě háku ocel 11 373. Taktéž má tedy i stejnou hodnotu 

dovoleného napětí. 

7.5.1 PÁKA – OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

Obdobně jako hák, i zde je páka analyzována v koncové poloze, kdy jsou síly maximální. Na 

páku působí síla pružiny, reakce od háku a také reakce ve vazbě mezi pákou a rámem. Toto 

silové působení je zobrazeno na Obr. 40. 

Na Obr. 41 je zobrazena aplikace okrajových podmínek na páce. 

 

Obr. 40 Páka – působení vnějších sil 

Obr. 41 Páka – okrajové podmínky 
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Modře vyznačená plocha je oblast, kde je aplikována cylindrická vazba. Pro tuto vazbu bylo 

předepsáno nulové posunutí v radiálním i axiálním směru. Dále bylo nutné také zamezit 

tangenciálnímu pohybu, tedy tečnému pohybu kolem této vazby, neboť zde byly stále určité 

stupně volnosti. Ve výsledné fázi je tato cylindrická vazba spíše pevnou vazbou „Fixed“. Těleso 

musí být v prostoru přesně definováno pro konvergenci pevnostních výpočtů. V místě B působí 

reakce od háku přes čep, dále v místě C působí síla pružiny.  

7.5.2 PÁKA – KONEČNOPRVKOVÁ SÍŤ 

Jako další krok byla vytvořena konečnoprvková síť. Použitá metoda tvorby sítě je obdobná jako 

u sítě háku. V místech, kde se předpokládá vyšší hodnota napětí, byla síť opět zjemněna. 

Výsledná síť je zobrazena na Obr. 42. 

Tato síť obsahuje 210 716 uzlů a 145 842 elementů. Velikost elementů mimo zjemněné oblasti 

je 3 mm. 

Po zadání potřebných vstupních parametrů lze přejít k pevnostnímu výpočtu. Predikovaná 

místa, ve kterých by mohla být vyšší napětí, jsou zaoblené přechody či otvory pro maznice. 

  

Obr. 42 Páka – konečnoprvková síť 
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7.5.3 PÁKA – VÝSLEDKY MKP ANALÝZY 

Pevnostní analýza opět potvrdila predikci chování součásti a maximální napětí bylo detekováno 

v místě přechodu díry pro čep a otvoru pro maznici. Tento přechod má ve výpočtovém modelu 

hranu, která zvyšuje hodnotu vypočteného napětí v daném místě. Výsledné napětí je tedy mírně 

vyšší, než bude v reálné součásti. Vypočtené napětí je opět redukovaným napětím dle podmínky 

HMH. Na Obr. 43 je zobrazeno rozložení napětí na součásti. 

Výsledky analýzy MKP: 

- Maximální napětí (Obr. 43)     86,12 MPa 

Nejvíce namáhaným místem je přechod otvoru pro čep a díry maznice. Zde je dosahováno 

nejvyššího napětí 86,12 MPa. Ve skutečnosti je zde ale určité zaoblení, které tuto hodnotu 

napětí mírně potlačí či rozloží do okolních míst. Výsledné napětí tedy může být nepatrně vyšší, 

než opravdu ve skutečnosti v daném místě je. Páka je z materiálu ocel 11 373. Nejvyšší napětí 

nepřesahuje hodnotu dovoleného napětí s uvažováním dynamického součinitele fD. 

Detail oblasti s maximálním napětím je zobrazen na další stránce (Obr. 44 a Obr. 45). 

Obr. 43 Páka – výsledky MKP analýzy, redukované napětí dle HMH 
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Na Obr. 45 je zobrazen detail oblasti s maximálním napětím. 

 

Obr. 44 Páka – napětí v místě přechodu otvoru pro čep a díry maznice 

Obr. 45 Páka – napětí v místě přechodu otvoru pro čep a díry maznice – detail 
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7.6 PEVNOSTNÍ KONTROLA PŘÍČNÍKU 

Celkový příčník je nutné kontrolovat zejména pro velkou hmotnost kontejneru. Kontejner svou 

hmotností spočívá na 6 ložných plochách, jak bylo avizováno již dříve. Nyní je nutné, aby bylo 

definováno procentuální rozložení hmotnosti, které je přenášeno příčníkem ve středové části 

přívěsu a také příčníkem, který je umístěn blíže ke konci přívěsu. Vzhledem k symetrii úlohy 

lze řešit pouze 3 ložné plochy na jedné straně. Reakce R2 na Obr. 46 je v místě středové části 

a reakce R3 je v místě příčníku blíže konci přívěsu. Pro zjištění procentuálního rozložení 

hmotnosti byl využit zjednodušený výpočtový model prostého prutu, který je uložen na třech 

pružinách. Tyto pružiny simulují spojení kontejneru a ložných ploch, neboť i v tomto spojení 

je ve skutečnosti určitá tuhost. Zjednodušený model rozložení hmotnosti je zobrazen na Obr. 46 

Dále na Obr. 47 je zjednodušený výpočtový model prostého prutu uložený na třech pružinách. 

  

Obr. 46 Zjednodušený model podélného rozložení hmotnosti kontejneru 

Obr. 47 Zjednodušený výpočtový model prostého prutu uložený na třech pružinách 
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7.6.1 JÍZDNÍ STAVY – MOŽNÉ STAVY ZATÍŽENÍ PŘÍČNÍKU 

Dále je nutné brát v úvahu jízdní stavy, které v provozu nastávají. V jednotlivých stavech 

působí na těžiště nákladu různá zrychlení, která musí být do výpočtu zahrnuta. Zrychlení 

v podélném směru budou započítána do rozložení hmotnosti kontejneru na jednotlivé ložné 

plochy. Příčné zrychlení pak bude započítáno přímo ve výpočtovém modelu.  

1. stav – stání nebo přímá jízda 

Při stání přívěsu či při přímé jízdě působí na kontejner pouze tíhové zrychlení. Procentuální 

rozložení hmotnosti na jednotlivé ložné plochy je vypočteno ze zjednodušeného modelu s třemi 

pružinami. Výsledky reakcí R1, R2 a R3 budou shrnuty níže. 

2. stav – akcelerace 

Zrychlování jízdní soupravy se na kontejner projeví setrvačnou silou, která působí opačným 

směrem jako je směr akcelerace. Na kontejner působí tedy tíhové zrychlení a také setrvačné 

zrychlení. Při tomto stavu se předpokládá vyšší zatížení zadního příčníku. 

3. stav – brzdění 

Při brzdění soupravy budou nejvíce namáhaným místem přední ložné, ale také přední dorazové 

plochy. Kontrola těchto ploch není úkolem této práce. Při brzdění se zatížení na příčníku ve 

středové části příliš nezmění, na příčníku v zadní části dojde k odlehčení. Je to pro nás tedy 

nevýznamný stav z hlediska namáhání těchto dvou příčníků. 

4. stav – průjezd zatáčkou 

Pokud souprava projíždí zatáčkou, působí zde příčné zrychlení. Na kontejner tedy působí nejen 

tíhové zrychlení, ale také příčné zrychlení. 

5. stav – kombinace průjezdu zatáčkou, brzdění a působení větru 

Při tomto stavu dojde obdobně jako u stavu číslo 3 k největšímu namáhání předních ložných 

a dorazových ploch. Rozdílnost bude v rozložení zatížení v příčném směru, tedy jedna strana 

bude zatížena více. Tento stav je stejně jako stav číslo 3 pro naši práci nevýznamný, jelikož 

hlavním úkolem pevnostní analýzy v této práci je posoudit namáhání mechanismu – v této 

kapitole přímo příčníku. 

6. stav – kombinace průjezdu zatáčkou, akcelerace a působení větru 

Pokud vozidlo projíždí zatáčkou, zrychluje a působí na něj boční vítr, jedná se o nejkritičtější 

jízdní stav. V tomto jízdním stavu působí na kontejner tíhové zrychlení, příčné zrychlení, 

podélné zrychlení, ale také síla větru, která působí na boční stěnu kontejneru. Předpokládané 

chování rozložení hmotnosti kontejneru je takové, že dojde k odlehčení z jedné stran (tedy 

odlehčení třech ložných ploch), ale také dojde ke změně procentuálního rozložení hmotnosti 

kontejneru mezi přední, střední a zadní ložnou plochou. Veškerá zrychlení a síly, které působí 

na kontejner byly započteny ve zjednodušeném výpočtovém modelu a v následující tabulce 

Tab. 13 jsou shrnuty výsledky rozložení hmotnosti kontejneru pro různé stavy. 
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Shrnutí zatěžovacích stavů dle způsobu jízdního stavu je v následující tabulce Tab. 13. 

Tab.  13 Shrnutí zatěžovacích stavů dle typu jízdního stavu 

Číslo jízdního 
stavu 

Charakteristika stavu 
Hodnota zrychlení [m.s-2] 

Svislý směr Podélný směr Příčný směr 

1 Stání nebo přímá jízda 9,81 - - 

2 Akcelerace 9,81 2,5 - 

3 Brzdění    

4 Průjezd zatáčkou 9,81 - 4,1 

5 
Kombinace průjezdu zatáčkou a 

brzdění při působení větru 
   

6 
Kombinace průjezdu zatáčkou a 
akcelerace při působení větru 

9,81 2,5 4,55 

 

K hodnotě zrychlení v příčném směru pro poslední zatěžující stav je připočítána i síla 

působícího větru. Ze síly větru a hmotnosti kontejneru bylo spočteno příčné zrychlení, které při 

zpětném vynásobení s hmotností kontejneru má ekvivalentní hodnotu síly větru. 

Na Obr. 48 jsou zobrazena zrychlení, která působí na kontejner při jízdě obloukem a za 

současného působení větru. Význam zrychlení je následující: 

g   tíhové zrychlení 

asetr_pricne  zrychlení způsobené jízdou v oblouku a působením větru 

avysledne   zrychlení definované tíhovým a setrvačným příčným zrychlením 

  

Obr. 48 Zrychleni působící na kontejner 

při jízdě obloukem za působení větru 
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Na Obr. 49 jsou shrnuta veškerá zrychlení, která působí na kontejner při jízdě obloukem, 

akceleraci a působení větru. Zrychlení avysledne a také avysledne_3D je na schématu zkresleno 

plošným pohledem (jsou to zrychlení, která jsou natočena v prostoru). Význam doplněných 

zrychlení je následující: 

asetr_podelne  zrychlení způsobené akcelerací soupravy 

avysledne_3D  výsledné zrychlení působící při stavu číslo 6 na kontejner 

Dále je nutné definovat pro jednotlivé zatěžující stavy procentuální podélné rozložení 

hmotnosti kontejneru do přední, střední a zadní ložné plochy. 

Tab.  14 Procentuální rozložení hmotnosti kontejneru v podélném směru pro jednotlivé zatěžující stavy 

Číslo jízdního 
stavu 

Charakteristika stavu 

Procentuální podíl rozložení hmotnosti v 
podélném směru ve zjednodušeném modelu 
prostého prutu uloženého na pružinách [%] 

R1 R2 R3 

1 Stání nebo přímá jízda 22,93 33,86 43,21 

2 Akcelerace 19,94 33,9 46,16 

3 Brzdění    

4 Průjezd zatáčkou 22,93 33,86 43,21 

5 
Kombinace průjezdu 

zatáčkou a brzdění při 
působení větru 

   

6 
Kombinace průjezdu 

zatáčkou a akcelerace při 
působení větru 

19,94 33,9 46,16 

 

Jak je patrné z tabulky Tab. 14, největší podíl zatížení ložných ploch od hmotnosti kontejneru 

v podélném směru nastává při stavech 2 a 6, ve kterých figuruje akcelerace, na kontejner tedy 

působí setrvačná síla, která zvýší zatížení na zadním příčníku přívěsu.  

Obr. 49 Zrychlení působící na kontejner při jízdě obloukem, akceleraci a působení větru 
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Procentuální hodnota ve sloupci R3 je obecně vyšší než ostatní právě z důvodu, že v oblasti nad 

zadním příčníkem je koncentrováno vcelku velké zatížení vlivem kontejneru. 

Nyní je vyřešeno rozložení hmotnosti kontejneru v podélném směru, ovšem zbývá ještě vyšetřit 

rozložení hmotnosti kontejneru v příčném směru. Toto rozložení bude důležité pro stavy, ve 

kterých se pohybujeme v oblouku, tedy ve kterých působí příčné zrychlení, které změní podíl 

zatížení na pravé a levé straně příčníku (tedy stav 4 a 6). Velikosti reakcí byly spočteny 

v kapitole 5.3 a pro přehlednost budou tyto velikosti uvedeny znovu. 

Velikosti reakcí při průjezdu obloukem za působení větru (viz kapitola 5.3 – Obr. 17) 

Reakce RAy (na Obr. 48 reakce R4 – blíže ke středu oblouku)  -20 172,179 N 

Reakce RBy (na Obr. 48 reakce R5 – dále od středu oblouku)  244 330,679 N 

Dále je nutné definovat síly, které opravdu působí v místě ložných ploch. Jelikož se na přívěsu 

vyskytují dva příčníky, tak je reakce RAy na jednom příčníku poloviční. Reakci RAy je možné 

aplikovat pouze v oblasti ložné plochy příčníku, nelze ji aplikovat na ložné plochy v přední 

části přívěsu (na zabránění překlopení kontejneru se aktivně podílejí pouze střední příčník 

a zadní příčník). Pro reakci RBy je situace odlišná, neboť se tíha rozkládá na 3 ložné plochy (tři 

ložné plochy v pravé části přívěsu). Taktéž je nutné zohlednit, jak velká část této tíhy připadne 

právě na zadní příčník (nutno zahrnout opět procentuální podélné rozložení hmotnosti 

kontejneru – viz Tab. 14). Výsledná tíha od kontejneru v místě ložné plochy na zadním příčníku 

je tedy 46,16 % z celkové reakce RBy. Pro přehlednost je uveden výpočet těchto sil. 

Skutečné zatížení příčníku od kontejneru při jízdě obloukem, akceleraci a působení větru 

(ve svislém směru) 

Reakce A ve směru y = − 20 172,179  2⁄ = −10 086 𝑁       (76) 

Reakce B ve směru y = 244 330,679 . 0,4616 = 112 783 𝑁      (77) 

Do celkového zatížení příčníku je také nutno uvažovat síly, které vznikají působením 

mechanismu na příčník. Reakce v místě kontaktu háku a profilu již byla vyřešena. Dále je zde 

reakce od páky v místě C (čep mezi pákou a příčníkem), a také zde působí reakční síla od 

vzduchového válce. Taktéž je nutné vzít v úvahu setrvačnou podélnou sílu, která musí být 

zachycena právě v příčníku. Do příčníku se tato podélná síla dostane v místech ložných ploch 

skrze třecí sílu (viz kapitola 5.2). Velikosti podélných sil, které jsou zachyceny v ložných 

plochách jsou následující: 

Skutečné zatížení příčníku od kontejneru při jízdě obloukem, akceleraci a působení větru 

(v podélném směru) 

Přední ložná plocha (jedna ze dvou)  6 538 N 

Ložné plochy na příčníku (jedna ze čtyř) 11 012 N 

Pro ověření lze zpětně vypočíst velikost zadané akcelerace soupravy 

2 . 6 538 + 4 . 11 012 = 57 124 𝑁 → 57 124 22 850⁄  = 2,5 𝑚. 𝑠−2     (78) 
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Jak je tedy vidět kontrolou, zadané podélné zatížení na plochy příčníku odpovídá zvolenému 

jízdnímu stavu (stav číslo 6). 

Nyní budou pro přehlednost shrnuta veškerá zatížení, která na příčník při daném zatěžovacím 

stavu působí. 

Na Obr. 50 je zobrazeno zatížení příčníku při pohledu zezadu. 

Na Obr. 51 je zobrazena setrvačná síla kontejneru vzniklá akcelerací soupravy. Tato síla se 

přenáší na ložné plochy příčníku pomocí třecího kontaktu a působí v zadaném směru na ložných 

plochách (ložné plochy jsou zobrazeny tučně). 

Nyní jsou ujasněny veškeré vstupní parametry pro pevnostní výpočet příčníku a lze přejít 

k vlastnímu výpočtovému modelu. 

Obr. 50 Příčník – působení vnějších sil – pohled zezadu 

Obr. 51 Příčník – působení vnějších sil – zobrazení sil v podélném směru – pohled seshora 
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7.6.2 PŘÍČNÍK – OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

Příčník je tedy kontrolován při zatěžovacím stavu číslo 6. Veškeré síly, které na příčník působí, 

jsou sepsány v kapitole 7.6.1. Dále budou uvedeny okrajové podmínky pro výpočtový model 

příčníku. 

Na Obr. 52 je zobrazen výchozí 3D model příčníku. Skládá se ze 30 komponent. Příčník je 

uložen mezi podélné profily, které simulují uložení mezi skutečné podélné profily na přívěsu. 

Zeleně znázorněné prvky představují spodní pásnici I-profilů kontejneru. Tyto dodatečné prvky 

simulují skutečný zatěžovací stav, kdy I-profil dosedá na ložné desky. Na tyto zelené plochy je 

poté aplikováno zatížení od kontejneru. Horní plochy těchto zelených prvků jsou svázány 

funkcí „Remote point“ a ve vlastnostech se dále nastavilo chování jako „Rigid“. Tedy zatížení 

se aplikovalo na horní plochy zelených prvků a tyto plochy se nastavily jako nedeformovatelné. 

Dále ložné desky mají pochopitelně deformovatelné chování, tedy pod zatížením I-profilu 

(zelené prvky) se deformují a rozkládají napětí dále do konstrukce. Tato náhrada zatížení od 

kontejneru byla klíčovým krokem pro vlastní pevnostní výpočet. 

Na Obr. 53 je zobrazeno aplikování vazeb na výpočtový model. Na koncích podélných profilů 

je umístěna vazba „Fixed Support“ (modrá barva). Tímto získáme hodnotu napětí v místě 

napojení příčníku na podélné profily. Pokud bychom aplikovali tyto vazby přímo na konce 

Obr. 52 Příčník – 3D model 

Obr. 53 Příčník – okrajové podmínky – zadání geometrických vazeb 
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profilů příčníku, vznikaly by v těchto místech vysoké špičky napětí, které by neodpovídaly 

skutečnému napětí v daném místě. 

Následně byly zadány vstupní síly a zrychlení do výpočtového modelu. 

Veškeré síly a zrychlení vstupující do výpočtu jsou zobrazeny na Obr. 54. Výsledné zrychlení 

bylo zadáváno pomocí složek v jednotlivých osách. V ose x bylo zadáno setrvačné zrychlení 

při akceleraci (2,5 m.s-2), v ose -y bylo zadáno tíhového zrychlení (9,81 m.s-2) a v ose -z bylo 

zadáno celkové příčné setrvačné zrychlení (4,55 m.s-2). Směr akcelerace je v ose -x. Vlastní 

tíha konstrukce je zohledněna právě zadáním výsledného zrychlení, které je aplikováno na celý 

výpočtový model. Dále byly zadány jednotlivé síly, které jsou označeny písmeny B až 

I (legenda je v obrázku).  

Materiál jednotlivých prvků, které jsou použity v konstrukci příčníku, je stejný jako pro hák 

nebo páku, tedy ocel 11 373. Materiálové charakteristiky pro tento materiál byly již uvedeny, 

viz začátek kapitoly 7.4. 

 

  

Obr. 54 Příčník – okrajové podmínky – zadání sil a zrychlení 
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Na Obr. 55. je zobrazen detail zatížení v levé části příčníku. Síla A je způsobena klopným 

momentem, který působí na kontejner při jízdě obloukem za působení větru (kontejner má 

tendenci se překlopit – proto je zde výsledná síla směrem nahoru, a proto je zde také nutné 

použít hák na zajištění). Síla B je zde skrze setrvačnou sílu kontejneru při akceleraci soupravy 

a síla C je způsobena reakcí od čepu skrze páku. 

Obdobná situace je pro pravou stranu (Obr. 56), ovšem s rozdílem, že klopný moment 

kontejneru způsobí zatěžující sílu s opačným směrem (směr dolů). 

 

 

  

Obr. 55 Příčník – detail zatížení – levá část 

Obr. 56 Příčník – detail zatížení – pravá část 
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Dále na Obr. 57 je zobrazeno zatížení, které je způsobeno zpětnou reakcí vzduchového válce, 

která je zachycena v opěrných deskách. 

Nyní jsou zadány veškeré vazby, vstupní síly a zrychlení, která v příčníku působí. 

7.6.3 PŘÍČNÍK – KONEČNOPRVKOVÁ SÍŤ 

Následně byla vytvořena konečnoprvková síť obdobným způsobem, jako tomu bylo u háku 

nebo páky. Pro síť byly použity opět objemové prvky. Důležitým krokem bylo napojení sítě 

v místě přechodu jednotlivých dílů, což zajistilo plynulý přechod sítě z jednoho dílu na druhý. 

V místech, kde jsou profily navzájem svařeny, jsou použita zaoblení, která nahrazují svary. 

Pokud by zde tato zaoblení nebyla, v ostrých hranách by vznikaly napěťové špičky, které by 

zkreslovaly skutečné hodnoty napětí v těchto oblastech. Velikosti zaoblení byly voleny 

s ohledem na velikosti použitých svarů.  

Vzhledem k velikosti celého příčníku je síť při zobrazení na menším obrázku nepřehledná, bude 

tedy uvedena v příloze práce ve větším a přehlednějším obrázku. Celková síť obsahuje 544 104 

uzlů a 293 596 elementů. Velikost elementu je 4 mm. 

V této kapitole bude zobrazena pro představu pouze síť v pravé části příčníku, v místě napojení 

příčníku a podélného profilu (pravá strana je více zatěžována, je to tedy očekávané místo pro 

výskyt maximálního napětí). Tato část konečnoprvkové sítě je zobrazena na Obr. 58 na další 

straně. 

  

Obr. 57 Příčník – detail zatížení – reakce vzduchových válců 
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Dalším možným očekávaným kritickým místem na příčníku je oblast přechodu příčného profilu 

a desky, na které je umístěn vzduchový válec. 

 

 

Obr. 58 Příčník – část konečnoprvkové sítě na pravé straně příčníku 

Obr. 59 Příčník – část konečnoprvkové sítě v místě přechodu příčného profilu a desky válce 
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7.6.4  PŘÍČNÍK – VÝSLEDKY MKP ANALÝZY 

Výsledky pevnostní analýzy potvrdily, že maximální napětí se nachází v oblasti pravé strany 

příčníku. Maximální zjištěné napětí je v místě přechodu mezi ložnou deskou a příčnými profily. 

Tato napěťová špička na rozhraní dvou dílů je způsobena tím, že plocha, na kterou je aplikováno 

zatížení (zelené prvky, viz Obr. 52) je definována jako „Rigid“, kdežto ložné desky jsou 

definovány jako „Deformable“. Napěťové špičky vzniklé vlivem rozhraní těchto komponent se 

poté dále přenesly přes ložnou desku o tloušťce 8 mm. Tyto vzniklé maximální hodnoty napětí 

jsou tedy zkreslené, neboť ve skutečnosti i pásnice profilu má určitou konečnou tuhost. Tyto 

napěťové špičky tedy nejsou důležité z hlediska pevnostní analýzy příčníku, neboť zde vznikají 

vlivem vlastního charakteru pevnostního výpočtu, ale také částečně kontaktním napětím (které 

je koncentrováno do vcelku malé plochy). Do příčníku se dostává napětí právě skrze 

deformovatelné ložné desky. Na Obr. 60 je zobrazen výsledný výpočtový model po pevnostní 

analýze. 

  Výsledky analýzy MKP: 

- Maximální napětí (Obr. 60)     407,52 MPa 

Největší napětí bylo tedy zjištěno na přechodu mezi ložnou deskou a příčnými profily (viz 

Obr. 61 a Obr. 62). Toto napětí je pro nás z hlediska pevnostní analýzy konstrukce příčníku 

nedůležité, neboť zde vzniká vlivem vlastního charakteru výpočtu, ale také částečně kontaktním 

napětím, které je zde aplikováno vcelku na malou plochu. Tyto hodnoty mohou být značně 

zkresleny, neboť ve skutečnosti má pásnice profilu také konečnou tuhost a deformují se oba 

prvky, které jsou v kontaktu. Nicméně pokud při optimalizaci konstrukce příčníku dojde ke 

snížení této napěťové špičky, bude to posun pouze směrem do bezpečnější oblasti provozu. 

Dalším kritickým místem je oblast konců příčných profilů, kde jsou tyto profily dále napojeny 

na podélné profily (viz Obr. 62).  

Poslední kritickým místem je oblast přechodu mezi příčným profilem a deskou válce (Obr. 63).  

 

Obr. 60 Příčník – výsledky MKP analýzy, redukované napětí dle HMH, zatěžovací stav č. 6 
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Na Obr. 61 je zobrazen detail oblasti s maximálním napětím. Jedná se o přechod mezi ložnou 

deskou a příčnými profily. Význam této hodnoty napětí byl vysvětlen výše. 

Na obrázku Obr. 62 je zobrazena tato oblast maximálního napětí z lepšího pohledu. 

 

Obr. 61 Příčník – detail napětí – napojení příčných profilů a podélného profilu 

Obr. 62 Příčník – detail napětí – napojení příčných profilů a podélného profilu – pohled zezadu 
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Jak je patrné z Obr. 62, napěťová špička je koncentrována pouze v malé oblasti. Nicméně 

zobrazené hodnoty napětí od cca 150 do 190 MPa už mohou být reálné, jelikož jsou 

rozprostřeny na větší ploše a také mimo hlavní oblast přechodu prvků. Hodnota maximálního 

napětí je zde tedy přibližně 190 MPa, což přesahuje hodnotu dovoleného napětí s uvažováním 

dynamického součinitele fD. 

Na Obr. 63 je zobrazena pravá strana příčníku zespoda. Jsou zde vidět další tři kritické oblasti. 

Hodnoty napětí v těchto oblastech jsou rozprostřeny opět na větších plochách a mimo oblast 

přechodu prvků. Vznikající napětí v místě pod ložnou deskou (v příčném profilu) jsou pro obě 

strany přibližně stejná (diference je řádově v jednotkách MPa). Tyto oblasti budou popsány na 

dalších stránkách. Dále je vidět, že spodní část příčníku i podélných profilů není nijak extrémně 

namáhána. 

 

  

Obr. 63 Příčník – detail napětí v místě napojení příčných profilů a podélného profilu 



BRNO 2019 

 

 

80 
 

PEVNOSTNÍ KONTROLA VYBRANÝCH PRVKŮ MECHANISMU 

 

Maximální napětí v této oblasti je přibližně 300 MPa (Obr. 64). Pokud bychom vzali v potaz 

rozložení napětí v celé červené oblasti a vypočetli průměrné napětí v této oblasti, byla by 

hodnota tohoto napětí podstatně menší. Nicméně tato hodnota přesahuje hodnotu dovoleného 

napětí s uvažováním dynamického součinitele fD. 

Další kritickým místem je oblast nacházející se pod ložnou deskou (Obr. 65). 

 

Obr. 64 Příčník – detail napětí pod ložnou deskou 

Obr. 65 Příčník – detail napětí v místě napojení příčných profilů a podélného profilu – pohled zboku 
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Maximální napětí (Obr. 65) v příčném profilu v místě pod ložnou deskou je přibližně 170 MPa. 

Tato hodnota přesahuje hodnotu dovoleného napětí s uvažováním dynamického součinitele fD. 

Dalším maximálním napětím na Obr. 65 je místo napojení pásnic příčného a podélného profilu. 

V tomto místě vzniká napětí přibližně 180 MPa. Tato hodnota opět přesahuje hodnotu 

dovoleného napětí s uvažováním dynamického součinitele fD. 

Posledním kritickým místem je oblast přechodu příčného profilu a desky válce. 

Maximální hodnota napětí v tomto kritickém místě je přibližně 170 MPa (Obr. 67). 

 

Obr. 66 Příčník – napětí v místě přechodu příčného profilu a desky válce 

Obr. 67 Příčník – napětí v místě přechodu příčného profilu a desky válce – detail 
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Zjištěná maximální hodnota v tomto místě (Obr. 67) je tedy přibližně 170 MPa. Tato hodnota 

přesahuje hodnotu dovoleného napětí s uvažováním dynamického součinitele fD. 

Obrázek výsledku MKP analýzy celého příčníku je uveden v příloze této práce. 

Nyní je dokončena pevnostní kontrola příčníku a je nutné provést optimalizaci konstrukce 

s ohledem na dovolené maximální napětí s uvažováním dynamického součinitele fD. 

 

7.6.5 PŘÍČNÍK – GEOMETRICKÁ OPTIMALIZACE 

V této kapitole bude provedena optimalizace konstrukce příčníku. 

Z pevnostní analýzy původní konstrukce vychází najevo, že velká část zatížení je přenášena 

skrze ložnou desku přímo na příčné profily. Přes tyto příčné profily je zatížení dále přenášeno 

až do podélných profilů vlastní konstrukce přívěsu. Možným řešením této situace je zvětšení 

ložné desky, čímž by se dosáhlo lepšího rozložení tíhy kontejneru (přenesení větší části zatížení 

přímo na podélné profily – odlehčení příčníku). Dle dostupné výkresové dokumentace dodané 

firmou SVAN Chrudim s.r.o. je pro rozšíření této desky potřebné místo.  Zvětšením rozměrů 

desky, ale také úpravou geometrie desky, lze lépe rozložit celkovou tíhu kontejneru. Je nutné 

ovšem ponechat původní tloušťku desky, tedy 8 mm, neboť kinematika zajišťovacího 

mechanismu je navrhnuta při tloušťce desky právě 8 mm. Následně bude tedy upravena ložná 

deska, na které leží kontejner svými profily. 

Deska byla prodloužena z původních 97 na 157 mm. Dále byla rozšířena o 70 mm na každé 

straně (viz Obr. 68). Hrany na vnitřní straně byly zaobleny s poloměrem zaoblení 10 mm. 

Vzhledem k výsledkům pevnostní analýzy (zobrazeno na dalších stranách) zaoblení na levé 

straně není nutné, jelikož je zde minimální namáhání. Vyšrafovaná oblast znázorňuje přidanou 

část. 

  

Obr. 68 Geometrická optimalizace – úprava desky 
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Nejprve byla vyzkoušena pouze varianta s upravenou geometrií desky. Na základě výsledků se 

dále rozhodovalo, zdali bude nutné přidat výztužná žebra v některých místech. 

Na Obr. 69 je zobrazena původní geometrie desky. Na následujícím Obr. 70 je zobrazena 

navrhnutá upravená geometrie nové desky. 

Oranžově vyznačená plocha je oblast, na kterou je přidán prvek, který má simulovat část 

pásnice I-profilu. Následně na tento přidaný prvek je aplikováno zatížení (popis obdobný jako 

pod Obr. 52). 

Dále byla provedena pevnostní kontrola optimalizovaného řešení. 

  

Obr. 69 Příčník – původní deska 

Obr. 70 Příčník – upravená deska 
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7.6.6 PŘÍČNÍK – GEOMETRICKÁ OPTIMALIZACE – VÝSLEDKY MKP ANALÝZY 

Nyní byla provedena pevnostní kontrola optimalizovaného řešení. Veškeré vstupní parametry 

ve výpočtovém modelu byly ponechány. 

Na Obr. 71 je zobrazena přechodová hrana mezi ložnou deskou a prvkem, přes který do 

výpočtového modelu vstupuje zatížení. Na této hraně vznikají vlivem charakteru výpočtu 

napěťové špičky (maximum cca 323 MPa – viz Obr. 72). 

 

Obr. 71 Geometrická optimalizace desky – místo přechodu pásnice I-profilu a ložné desky 

Obr. 72 Geometrická optimalizace desky – místo přechodu pásnice I-profilu a ložné desky – detail 
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Na Obr. 72 je tato oblast přehledně zobrazena. Je vidět, že špičky tohoto napětí, obdobně jako 

pro původní řešení, jsou koncentrovány přímo u hrany přechodu mezi deformovatelným (ložná 

deska) a nedeformovatelným (pásnice I-profilu) členem. Toto špičkové napětí zde tedy ve 

skutečnosti nebude, jelikož obě komponenty, které jsou ve vzájemném dotyku, umožní určitou 

deformaci. Lze tedy konstatovat, že hodnoty vznikající přímo na hraně přechodu jsou nereálné, 

tedy z hlediska pevnostní kontroly konstrukce příčníku pro nás nevýznamné. 

Dalším kontrolovaným místem byla oblast v příčných profilech, která se nacházela pod deskou, 

na kterou bylo aplikováno zatížení (Obr. 73). 

Výsledky analýzy MKP: 

- Maximální napětí (Obr. 73)     přibližně 110 MPa 

Původní maximální napětí v tomto místě bylo přibližně 300 MPa (viz Obr. 64). Současná 

hodnota napětí je tedy výrazně nižší, než jaká zde byla původně. 

Nejvyšší napětí nepřesahuje hodnotu dovoleného napětí s uvažováním dynamického 

součinitele fD. 

  

Obr. 73 Geometrická optimalizace desky – výsledné napětí – pohled zespoda 
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Další kritickou oblastí bylo místo v příčníku pod ložnou deskou. Toto místo je na obdobné 

pozici, jako předchozí kritická oblast (viz Obr. 73), ovšem na druhém příčném profilu 

a z opačné strany (viz Obr. 74). 

Výsledky analýzy MKP: 

- Maximální napětí (Obr. 74)     přibližně 125 MPa 

Původní maximální napětí v tomto místě bylo přibližně 180 MPa. Pro upřesnění, v místě, kde 

je nyní cca 125 MPa, bylo původně cca 170 MPa (oblast napravo od desky, kterou prochází 

čep). Dále v místě, kde je nyní cca 114 MPa, bylo původně přibližně 180 MPa (napojení 

podélného a příčného profilu – horní část). Současný stav napjatosti v této oblasti je tedy 

výrazně lepší než v původním řešení. 

Z Obr. 74 je také patrné, že vlivem změny geometrie ložné desky došlo k lepšímu rozložení 

tíhy kontejneru. V původním řešení byla konstrukce příčníku zatěžována více, než je 

v současném řešení. Nyní je část zatížení od kontejneru přímo rozložena na podélné profily 

vlastní konstrukce přívěsu (čímž se částečně odlehčila konstrukce příčníku). 

Nejvyšší napětí tedy nepřesahuje hodnotu dovoleného napětí s uvažováním dynamického 

součinitele fD. 

  

Obr. 74 Geometrická optimalizace desky – výsledné napětí – pohled zboku 
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Posledním kritickým místem byla oblast přechodu příčného profilu a desky válce (Obr. 75). 

Výsledky analýzy MKP: 

- Maximální napětí (Obr. 75)     přibližně 120 MPa 

Původní maximální napětí v tomto místě bylo přibližně 170 MPa (viz Obr. 67).  Současné 

maximální napětí je tedy opět výrazně nižší než původní napětí v této oblasti. 

Nejvyšší napětí nepřesahuje hodnotu dovoleného napětí s uvažováním dynamického 

součinitele fD. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že v této oblasti nebude nutné přidávat výztužné žebro, jelikož 

nejvyšší napětí v tomto místě je nižší než dovolená hodnota napětí. Optimalizací konstrukce 

příčníku bylo tedy dosaženo snížení hodnot maximálních napětí v kritických oblastech, ale také 

bylo zlepšeno rozložení zatížení kontejneru na ložné ploše přívěsu. Nyní je větší část zatížení 

přenášena přímo do podélných profilů vlastní konstrukce přívěsu, čímž se odlehčila konstrukce 

příčníku, která při zatížení kontejnerem plní funkci „mezičlenu“, který zatížení přenáší dále do 

vlastní konstrukce přívěsu. 

  

Obr. 75 Geometrická optimalizace desky – napětí v místě přechodu příčného profilu a desky válce 
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Cílem této diplomové práce bylo provést kritickou rešerši zaměřenou na legislativní požadavky 

na bezpečnostní prvky přívěsové techniky v silniční dopravě, dále kontrolu kinematiky 

bezpečnostního mechanismu, následnou pevnostní kontrolu vybraných prvků mechanismu 

a vyhodnocení výsledků jednotlivých analýz. Pokud by z analýzy kinematiky či pevnostní 

analýzy vyplynulo, že je nutné provést optimalizaci, bylo úkolem tuto optimalizace provést. 

Diplomová práce byla vypracovávána ve spolupráci s firmou SVAN Chrudim s.r.o. 

V úvodní části práce bylo poukázáno na důležitost bezpečné dopravy, zejména při přepravě 

hmotných nákladů. Ze statistických dat je patrné, že frekvence využívání dopravních služeb se 

stále navyšuje, a tudíž je nutné také dbát i na bezpečnost tohoto provozu. 

Následně byly popsány normy, předpisy či vyhlášky, které je nutné dodržovat při návrhu 

silničního vozidla. Byly zde uvedeny přímo některé parametry, nebo zde byla uvedena místa, 

na kterých se dané informace nachází. Tato kapitola měla za úkol teoreticky seznámit čtenáře 

s legislativními požadavky na bezpečnostní prvky přívěsové techniky pro silniční dopravu. 

Dále byl proveden výpočet potřebné minimální zajišťovací síly, která je nutná pro bezpečnou 

přepravu kontejneru o definované hmotnosti za určitých okrajových podmínek, které byly 

stanoveny dle literatur. Pro jednotlivé jízdní stavy byly určeny potřebné zajišťovací síly, které 

musí na kontejner působit, aby se při přepravě například nesesunul z plochy přívěsu, či aby 

nedošlo k překlopení kontejneru. Následně byla ze všech jízdních stavů určena největší síla, 

která je nutná k bezpečné přepravě kontejneru a s touto velikostí síly je v dalších kapitolách 

porovnávána skutečná velikost zajišťovací síly. 

V další části byla provedena kontrola kinematiky celého mechanismu. Dle dostupných 

informací od výrobců (např. maximální zdvih vzduchového válce) byly kontrolovány 

parametry, které bylo nutné dodržet. Výsledky analýzy kinematiky mechanismu byly 

konzultovány se zástupcem firmy SVAN Chrudim s.r.o. a byly označeny za vyhovující. 

Po kontrole kinematiky byly určeny silové reakce, které v mechanismu vznikají. Byla 

vypočtena skutečná zajišťovací síla, která v daném bezpečnostním mechanismu působí. Tato 

síla byla porovnána s vypočtenou silou z úvodní části této práce. Skutečná zajišťovací síla je 

vyšší než minimální vypočtená potřebná zajišťovací síla, je tedy označena jako vyhovující. 

Následně byly stanoveny i ostatní reakce v mechanismu, jelikož je nutné spočítat například 

zatížení jednotlivých čepů, aby bylo možné provést jejich pevnostní kontrolu. 

Pevnostní kontrola byla provedena nejprve pro jednotlivé čepy, které figurují v mechanismu. 

Dva čepy dle pevnostní kontroly vyhovují, jeden nikoli. Při použití materiálu ocel 11 700 

namísto oceli 11 600 byla opětovná pevnostní kontrola čepu vyhovující. Pro tento čep tedy byla 

zvolena změna materiálu. Dále byla pomocí výpočetní techniky a moderních programů 

provedena pevnostní analýza háku, páky a celé konstrukce příčníku. Z výsledků pevnostní 

analýzy háku je usouzeno, že výsledky dosahují přiměřených hodnot napětí a v porovnání 

s dovoleným napětím pro daný materiál (zahrnuje součinitel pro dynamické namáhání i 

součinitel pro spolehlivost použitého materiálu) je hák vyhovující. Taktéž dle pevnostní 

analýzy páky bylo usouzeno, že páka vyhovuje danému zatěžování. Jako další byla 

kontrolována celková konstrukce příčníku, který je uložen mezi podélné profily konstrukce 

přívěsu. Nejprve bylo nutné definovat zatěžující stavy, které jsou pro nás z hlediska namáhání 

tohoto příčníku důležité. Jako nejkritičtější stav z hlediska zatížení příčníku byl vybrán jízdní 
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stav číslo 6, při kterém jízdní souprava jede obloukem, akceleruje a na boční stěnu kontejneru 

působí zatížení větrem. Po definování okrajových podmínek a zatěžujících sil byl ve 

výpočetním programu vytvořen výpočtový model. Dle pevnostní analýzy byla definována 

kritická místa, ve kterých dochází k překročení dovoleného napětí pro daný materiál. Byla 

navrhnuta optimalizace konstrukce, která zajistila lepší rozložení hmotnosti kontejneru. Při 

následné pevnostní kontrole optimalizovaného řešení bylo zjištěno, že napětí v kritických 

místech bylo sníženo na přijatelné hodnoty. 

Bezpečnostní mechanismus tedy funguje správně. Na konstrukci příčníku bylo původně 

přenášeno velké zatížení přímo od kontejneru. Změnou geometrie dosedací ložné desky bylo 

zajištěno, že část zatížení od kontejneru se nyní přenese přímo na podélné profily vlastní 

konstrukce přívěsu. Tím se částečně odlehčí konstrukce příčníku. Dále navzdory tomu, že nyní 

konstrukce pevnostně vyhovuje, doporučil bych zvážit možnost použití lepšího materiálu pro 

příčné profily. Příčné profily jsou z oceli 11 373, lepší volbou je ocel 11 523, která má lepší 

mechanické vlastnosti (cenový rozdíl je zde oproti rozdílu mechanických vlastností minimální). 

Tato úvaha, vzhledem k vysoké hmotnosti kontejneru, je na místě, jelikož na kontejner při 

přepravě působí různá zrychlení, čímž zde vznikají značné síly. 

Na závěr byla vypracována výkresová dokumentace. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

a [m] Vzdálenost od stěny kontejneru k vazbě A 

ab [m.s-2] Brzdné zpomalení 

ar [m.s-2] Zrychlení při rozjezdu 

asetr_podelne [m.s-2] Zrychlení způsobené akcelerací soupravy 

asetr_pricne [m.s-2] Zrychlení způsobené jízdou v oblouku a působením větru 

avysledne [m.s-2] Zrychlení definované tíhovým a setrvačným příčným zrychlením 

avysledne_3D [m.s-2] Výsledné zrychlení působící při stavu číslo 6 na kontejner 

ay [m.s-2] Příčné zrychlení 

b [m] Vzdálenost mezi vazbami A a B 

bk [m] Celková šířka kontejneru 

co [–] Součinitel orografie (horopisu) 

cpe [–] Součinitel vnějšího tlaku 

cr [–] Součinitel drsnosti terénu 

d [mm] Průměr drátu 

dB [mm] Průměr čepu 1 

dC [mm] Průměr čepu 2 

De [mm] Vnější průměr pružiny 

dV [mm] Průměr čepu 3 

F0 [N] Síla pružiny ve volném stavu 

F1 [N] Síla pružiny při otevřeném mechanismu 

F2 [N] Síla pružiny při zavřeném mechanismu 

Fb1, Fb2 [N] Brzdné síly náprav 

Fd [N] Setrvačná (decelerační) síla přívěsu 

fD [MPa] Dovolené napětí obsahující dynamický součinitel 

Fg [N] Tíhová síla kontejneru 

FH1, FH2 [N] Potřebná zajišťovací síla na jeden hák 

Fn [N] Síla vyvinutá pružinou ve stavu plně zatíženém (při Ln) 

Fo [N] Setrvačná (odstředivá) síla 

Fp [N] Celková síla pružin při zavřeném mechanismu 

FS [N] Setrvačná síla kontejneru 

FT [N] Třecí síla 
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FTC [N] Celková třecí síla mezi kontejnerem a přívěsem 

FTG [N] Třecí síla způsobená tíhovou silou kontejneru 

FTH [N] Celková třecí síla způsobená háky 

FV [N] Síla vzduchového válce 

Fvitr [N] Síla větru působící na stěnu kontejneru 

fyd [MPa] Hodnota návrhové pevnosti oceli získaná z meze kluzu 

g [m.s-2] Tíhové zrychlení 

G [MPa] Modul pružnosti ve smyku 

hk [m] Celková výška kontejneru 

k1 [–] Součinitel turbulence 

kD [–] Dynamický součinitel 

kr [–] Součinitel terénu 

L0 [mm] Délka pružiny ve stavu volném 

L1 [mm] Délka pružiny při otevřeném mechanismu 

L2 [mm] Délka pružiny při zavřeném mechanismu 

LH [mm] Výška závěsného oka 

lk [m] Celková délka kontejneru (vnější) 

LK [mm] Délka závitové části pružiny 

Ln [mm] Délka pružiny ve stavu plně zatíženém (při Fn) 

m [kg] Maximální technicky přípustná hmotnost přívěsu 

mk [kg] Maximální hmotnost kontejneru 

MO [Nmm] Maximální ohybový moment čepu 2 

mp [kg] Hmotnost přívěsu 

pD [MPa] Dovolený tlak na otlačení 

pHB [MPa] Tlakové napětí v háku od čepu 1 

pHC [MPa] Tlakové napětí v příčníku od čepu 2 

pHV [MPa] Tlakové napětí v háku od čepu 3 

pPB [MPa] Tlakové napětí v páce od čepu 1 

pPC [MPa] Tlakové napětí v páce od čepu 2 

pPV [MPa] Tlakové napětí v úchytu na konci tlačné tyče 

qp [N.m-2] Maximální charakteristický tlak větru 

qRC [N.m-1] Korespondující spojité zatížení působící na čep 2 od reakce RC 

qvitr [N.m-1] Spojité zatížení od působení větru 
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r [m] Poloměr zatáčky 

R [N.mm-1] Tuhost pružiny 

R1, R2, R3 [N] Jednotlivé reakce při zatížení kontejnerem (pohled z boku) 

R4, R5 [N] Jednotlivé reakce při zatížení kontejnerem (pohled zezadu) 

RAx [N] Reakce v bodě A ve směru x 

RAy [N] Reakce v bodě A ve směru y 

RBx [N] Reakce v bodě B ve směru x 

RBy [N] Reakce v bodě B ve směru y 

RCx [N] Reakce v bodě C ve směru x 

RCy [N] Reakce v bodě C ve směru y 

Re [MPa] Dolní mez kluzu 

Rm [MPa] Pevnost v tahu 

rP [mm] Charakteristický rozměr páky 

rV [mm] Charakteristický rozměr háku 

Sk [m2] Celková plocha stěny kontejneru 

v [m.s-1] Rychlost pohybu jízdní soupravy 

v1, v2 [mm] Charakteristické rozměry čepového spoje 1 

v3, v4 [mm] Charakteristické rozměry čepového spoje 2 

v5, v6 [mm] Charakteristické rozměry čepového spoje 3 

vb [m.s-1] Základní referenční rychlost větru 

vm [m.s-1] Charakteristická střední rychlost větru 

we [N.m-2] Tlak větru působící na vnější povrchy 

WO [mm3] Modul průřezu v ohybu pro čep 2 

x12, y12 [mm] Charakteristické rozměry háku 

x21, y21 [mm] Charakteristické rozměry páky 

z [m] Výška nad terénem 

zo [m] Minimální výška 

α [°] Úhel mezi horizontální rovinou a směrem síly FV 

β [°] Úhel mezi horizontální rovinou a směrem síly Fp 

μ [–] Součinitel adheze mezi nákladem a ložnými plochami přívěsu 

μ0 [–] Součinitel tření za klidu pro suchý kontakt ocel – ocel 

ρ [kg.m-3] Měrná hmotnost vzduchu 

σD [MPa] Dovolené ohybové napětí 
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σOC [MPa] Ohybové napětí čepu 2 

τB, τC, τV [MPa] Smyková napětí jednotlivých čepů 

τD [MPa] Dovolené smykové napětí 

ϒM [–] Dílčí součinitel spolehlivosti materiálu 

(1+7.lv) [–] Vliv turbulencí 

 

ACTS Abroll Container Transport System – systém odvalovacích 

kontejnerů 

EHK Evropská Hospodářská Komise 

OSN Organizace Spojených Národů 

ABS Anti-lock Brake System – protiblokovací systém 

ASR Anti-Slip Regulation – systém regulace prokluzu kol 

ESP Electronic Stability Program – elektronický stabilizační program 

EBS Electronic Braking System – elektronický brzdový systém 

CFC Coupling Force Control – řídicí systém spojovací síly 
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